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I den svenska grundskoledebatten finns det kritik mot att grundsärskolans omsorg i 

verksamheten medför att eleverna inte ges möjlighet till den kunskapsutveckling som de har 

rätt till. Syftet med denna studie är därför att ur ett sociokulturellt perspektiv och ett 

dilemmaperspektiv, beskriva och analysera balansen mellan omsorg och kunskapsutmaningar 

i undervisningssituationen i grundsärskolan. Den kvalitativa studien bygger på tio 

observerade lektioner och åtta intervjuer med lärare. Resultatet har analyserats genom 

tematiskt analys utifrån ett sociokulturellt perspektiv och ett dilemmaperspektiv och 

sammantaget visar det att lärarna upplever att det under senare år har det skett en förskjutning 

från omsorgsbetonad till kunskapsutmanande undervisning. Sammantaget tyder 

observationerna och intervjuerna på att det var stor skillnad mellan grundsärskolans olika 

klassrumsverksamheter. Elevernas heterogenitet skapade olika behov när det gällde omsorg 

och kunskapsutmaningar, vilket påverkade lärarnas sätt att lägga upp och anpassa 

undervisningen. För att kunna möta heterogeniteten var det en förutsättning att gruppstorleken 

var liten och personaltätheten hög. Studien visade även att lärarna såg ett behov av andra mål 

förutom de som står i läroplanen Lgrsär11, nämligen vardagskunskaper. Sammanfattningsvis 

pekar studien på svårigheten att beskriva och dra slutsatser kring grundsärskolans verksamhet. 

 

Nyckelord: Dilemmaperspektiv, sociokulturellt perspektiv, omsorg, kunskapsutmaningar, 

grundsärskola, intellektuell funktionsnedsättning och heterogenitet.  
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1.   Inledning  

Trygghet och omsorg är visserligen grunden till elevernas motivation, varför 
dessa faktorer alltid påverkar kunskapsbildningen, men det är viktigt att inte nöja 
sig med att eleverna trivs. En annan risk kan vara att fokus i undervisningen läggs 
på det eleverna inte kan istället för det som är möjligt att utveckla. En ständigt 
aktuell fråga inom särskolan gör sig påmind, den om en omsorgsorienterad skola 
kontra en kunskapsorienterad (Wahlström, 2001, s. 72). 

 

Citatet ovan kommer från Skolverkets granskning av grundsärskolan och visar den kritik som 

funnits i den svenska grundsärskoledebatten en längre tid (Skolverket, 2002; SOU 2004:98; 

Wahlström, 2001). Enligt kritiken skulle grundsärskolelärare prioritera omsorgen så högt att 

eleverna inte ges möjlighet till den kunskapsmässiga utveckling de har rätt till. Detta är en 

allvarlig kritik då den dels innebär att eleverna inte ges de möjligheter till en optimal 

utbildning de har rätt till, dels att grundsärskolans lärare inte följer de riktlinjer de ska 

gällande målen för sin verksamhet.  

 

Utifrån kritiken av grundsärskolans omsorg i verksamheten, så kan man fråga sig hur 

undervisningen ser ut och varför den ser ut som den gör. Kan lektionernas innehåll räknas mer 

som omsorg snarare än kunskapsutmaningar och vad är egentligen omsorg i sammanhanget? 

Under våra studier till speciallärare med inriktning utvecklingsstörning, har intresset ökat för 

att försöka förstå den komplexa verksamhet som grundsärskolan är och de dilemman som vi 

återkommande möter. Vi intresserar oss särskilt för dilemmat kring balansen mellan elevernas 

individuella omsorgsbehov och rätten till en undervisning som möjliggör kunskapsutveckling. 

Samtidigt ser vi ser en möjlighet att utifrån våra erfarenheter och de teoretiska kunskaper vi 

tagit till oss under utbildningen, kunna fördjupa förståelsen kring detta dilemma genom en 

empirisk studie. Syftet är att ur ett sociokulturellt perspektiv och ett dilemmaperspektiv 

beskriva och analysera balansen mellan omsorg och kunskapsutmaningar i grundsärskolan 

genom intervjuer av grundsärskolelärare och observationer av undervisningssituationer. 
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2.  Bakgrund  
I detta avsnitt kommer vi att göra en historisk tillbakablick på undervisningen av personer 

med intellektuella funktionsnedsättningar, samt den kritik som riktats mot grundsärskolan 

som skolform och dess omsorg. Därefter beskriver vi olika teoretiska perspektiv, studiens 

perspektiv och syfte samt de frågeställningar vår studie utgår ifrån. 

 

2.1  Historisk  t i l lbakablick  

2.1.1  Undervisning  av  personer  med   intel lektuel la   funktionsnedsättningar     
Specialpedagogisk forskning beskriver hur det under 1900-talet skedde en attitydförändring 

mot barn och vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar i Sverige. År 1944 fick elever 

med intellektuell funktionsnedsättning skolplikt och de elever som inte ansågs ha möjlighet 

att klara teoretiska ämnen fick ha praktisk utbildning i stället. I Sverige vid den här tiden 

pågick diskussioner om demokratiska rättigheter och hur man skulle ge sin befolkning god 

välfärd och ur detta kom denna nya omsorgstradition för människor med intellektuella 

funktionsnedsättningar. År 1951 års sinnesslövårdskommitté fick ett uttalat direktiv att lämna 

anstaltstänkandet vilket resulterade i att man under mitten av 1950-talet skapade en särskild 

omsorgsorganisation vars huvudman var landstinget. Föreningen för utvecklingsstörda barn 

(FUB) uppstod vid samma tid och i slutet av 60-talet infördes omsorgslagen som gav personer 

med intellektuella funktionsnedsättningar rätt till bland annat vård, utbildning och 

sysselsättning (Areschoug, 2005; Berthén, 2007; Bruno, 2012; Ericsson, 2005; Östlund, 

2012b). Man menar att detta ledde till stora förändringar för den grupp som tidigare hade levt 

sina liv på olika anstalter utanför samhället (Szönyi & Tideman, 2011). I takt med att den 

svenska välfärden utvecklades anammades normaliseringsprincipen i det svenska samhället, 

vilket syftade till att stärka personer med intellektuella funktionsnedsättningars delaktighet i 

samhället ytterligare då principen innebar att alla människor oavsett funktionsnedsättning 

skulle ges möjlighet att leva så normala liv som möjligt (Berhanu, 2011; Bruno, 2012; 

Frithiof, 2007; Tideman & Svensson, 2015). Szönyi (2005) med flera beskriver hur man för 

att ge dessa personer möjligheter att möta de nya krav som normaliseringsprincipen ledde till, 

införde en särskola där även barn med grav utvecklingsstörning gavs rätt till anpassad 

undervisning; särskolan drevs med landstinget som huvudman och undervisningen skedde i 

landstingets lokaler (Areschoug, 2005; Skolverket, 2006; Szönyi, 2005; Szönyi & Tideman, 

2011). I mitten av 1970-talet skedde ett skifte vad gäller synen på kvaliteten i 

särskolepedagogiken. Man talar om en skolifiering. För första gången diskuteras pedagogiska, 
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elevvårdsmässiga, och skolorganisationsmässiga perspektiv utan att man utgår ifrån andra 

omsorgsformer. Detta skifte kan bland annat ses i styrdokumentet Lsä 73 (Berthén, 2007).  

 

I mitten av 1980-talet hade integreringsprincipen växt sig stark i Sverige och skolväsendet 

fick nu en övergripande målsättning att skapa en skola för alla, vilket även skrevs in i 

skollagen (SFS 1985:1100; Szönyi & Tideman, 2011). Forskningen beskriver hur FN under 

1990-talet började eftersträva att skolan skulle integrera specialundervisningen i den vanliga 

skolundervisningen. Denna integreringssträvan ledde bland annat till en decentralisering av 

den svenska skolan och nu skedde ett byte av huvudman för särskoleverksamheten från 

landstinget till kommunen (Bruno, 2012; Szönyi, 2005; Östlund, 2012a).  

 

Under 1990-talet uppstod en markant ökning av antalet elever i särskolan (Östlund, 2012a). 

Orsaker till detta tror man är bytet av huvudman, ökade antal autismdiagnoser, mer 

undervisning där elever förväntas arbeta självständigt utan lärare samt minskade resurser. 

Elever med diagnosen lindrig utvecklingsstörning ökade markant och en mer heterogen 

elevgrupp uppstod inom särskolan (Skolverket, 2006; Östlund, 2012b). Ökningen fortsatte 

fram till läsåret 2006/2007 då 1,5 % av det totala antalet elever i den obligatoriska skolan 

hade sin placering i grundsärskolan. Därefter har det minskat och läsåret 2013/2014 är det 

precis som i början av nittiotalet 1,1 % av det totala antalet elever som går i grundsärskolan 

(grundsärskolan och träningsskolan). Jämfört med grundsärskolans elever har antalet 

mottagna i träningsskolan varit mer konstant under de senaste 20 åren (Göransson, Lindqvist, 

& Nilholm, 2015; Skolverket, 2015; Tideman & Svensson, 2015).  

 

2.1.2  Kr it ik   mot  grundsärskolan  som  skolform  och  dess  omsorg  
I Svensk debatt råder nu en tydlig samstämmighet att barn och vuxna med intellektuella 

funktionsnedsättningar är en del av samhället. Man hänvisar ofta till Salamancadeklarationen 

(Svenska Unescorådet, 2006) och FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning (Socialdepartementet, 2008), som Sveriges riksdag antog 2008. 

Samtidigt förs debatter kring särskolans verksamhet. Östlund (2012a) menar att när Sverige 

under de senaste decennierna har anslutit sig till olika internationella deklarationer och 

överenskommelser kring rättigheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning, så 

har detta medfört nya synsätt i Sverige. Man ställer frågor kring delaktighet, likvärdighet och 

jämlikhet i utbildningssammanhang som har utmynnat i ett ifrågasättande av grundsärskolan 
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som egen skolform (Frithiof, 2007, 2012; Tideman & Szönyi, 2011; Östlund, 2012a). Kritiska 

röster menar att särskolans form bryter mot FN:s konvention om mänskliga rättigheter, artikel 

24, där det fastslås att alla skall ha rätt till ett sammanhållet utbildningssystem på alla nivåer 

och på lika villkor. Kritik riktas även mot att man genom Lgrsär11 (Skolverket, 2011) gjorde 

läroplanerna separata för grundskola och särskola och att samhället har för hög tilltro till 

sorterande elevutredningar (Frithiof, 2007, 2012; Tideman & Szönyi, 2011).  

 

Östlund (2012a) beskriver att den mest framträdande kritiken mot särskolans arbete på senare 

tid är att dess verksamhet är för omsorgsorienterad. Kritiken uppstod när man i olika rapporter 

som undersökte särskolans pedagogik, beskrev risker att undervisningsmiljön inte erbjuder 

sina elever en kunskapsutvecklande stimulans (Skolinspektionen, 2010). En rapport beskriver 

att hälften av de observerade skoldagarna var omsorgbetonade på bekostnad av pedagogiken 

(Wahlström, 2001). Kritikerna menar att detta delvis kan förklaras av att dess tradition 

kommer från en tid då landstinget var huvudman (Frithiof, 2012; Östlund, 2012a). Samtidigt 

ser man problem med att polarisera omsorg kontra pedagogik, för utifrån ett relationellt 

perspektiv så är dessa två starkt förknippade med varandra (Aspelin, 2010; Östlund, 2012a). 

Östlund (2012a) menar att omsorgen i sig inte behöver vara ett problem så länge 

undervisningen fokuserar på det som skall läras. Han oroar sig dock för problemen som blir 

om omsorgsorienteringen blir för framträdande och att undervisningen ställer för låga krav på 

eleverna eller är för tillrättalagd (Östlund, 2012a). Frithiof (2012) å andra sidan är kritisk till 

att omsorgen kring dessa elever är livskraftig även nu när undervisningen är lagstadgad. Hon 

menar att denna omsorg bidrar till att eleverna inte ges chansen att utveckla sin personlighet, 

sina färdigheter och sin mänskliga potential. Omsorgen beskrivs här som funktionshindrande i 

elevernas kunskapsutveckling (Frithiof, 2012). När den dåvarande regeringen år 2001 tillsatte 

en parlamentarisk kommitté under namnet Carlbeckkommittén, så efterfrågade man förslag på 

utformandet och förändringar av utbildning för barn och vuxna med intellektuella 

funktionsnedsättningar. Mest debatterat blev frågan om särskolans vara eller inte vara 

(Frithiof, 2012; Szönyi, 2005). Carlbeckkommitténs direktiv var ursprungligen att undersöka 

om särskolan och särvux skulle finnas kvar som egen skolform, men efter protester ändrade 

regeringen direktivet till att i stället undersöka hur man skulle kunna förbättra kvalitén i 

undervisningen. Carlbeckkommittén kom bland annat fram till att det fanns ett behov av ökad 

samverkan mellan skolformerna, striktare regler kring vem som ges rätt att gå i särskolan, att 

pedagogiken var för omsorginriktad samt ett behov av ökad kompetens hos lärare (SOU 

2004:98).  
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2.1.3  Syn  på  kunskap   inom  grundsärskolan.      
Historiskt har synen på människor med intellektuell funktionsnedsättning som obildbara 

utvecklats till att alla människor har utvecklingsmöjligheter. Dessa förändringar i synsätt har 

lett till nya läroplaner med ny syn på kunskap. Eriksson Gustavsson (2014) beskriver att den 

gällande läroplanen för grundsärskolan, Lgrsär11, är mål- och kunskapsstyrd och har stora 

likheter med grundskolans läroplan. Detta medför att samarbete mellan skolformerna är 

lättare. Nya behörighetsregler för undervisande lärare i grundsärskolan har medfört ett 

ämneslärarsystem, vilket innebär att förskollärare och fritidspedagoger som tidigare 

undervisat i grundsärskolan numera endast är behöriga i träningsskolan. För att var behörig 

ska man även ha en speciallärarutbildning med inriktning utvecklingsstörning.  

 

Eriksson Gustavsson (2014) skriver att förändringarna medfört ett nytt förhållningssätt till 

utveckling och lärande för elever med intellektuell funktionsnedsättning och ett större 

kunskapsfokus. Lgrsär11 och Skollagen (2010:800) visar tydligt vikten av att varje elev ska 

ges möjligheter att utvecklas optimalt och att hänsyn ska tas till varje enskild elevs behov 

(SFS 2010:800, 2010).  

 

Lgrsär11 fastslår att kunskap inte är ett entydigt begrepp utan visar sig genom fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet (Skolverket, 2011). De fyra begreppen står för olika 

aspekter av kunskap som är icke-hierarkiska. Fakta handlar om omfattning av vetande, 

förståelse är djup och komplexitet i tolkningar och förklaringar, färdigheter är skicklighet i 

utförande och förtrogenhet är klokhet i omdöme. Dessa fyra begrepp finns hela tiden med i 

allt lärande, sammanvävda med varandra (Carlgren, 2013). 

 

Det är skolans uppgift att anpassa undervisningen så att den främjar varje enskild elevs lust 

till lärande och kunskapsutveckling för att aktivt kunna delta i samhällslivet, nu och i 

framtiden. Det är läraren som ska leda och strukturera undervisningen så att den blir tydlig, 

både enskilt och i helklass. Det ska dock ske i samarbete med hemmet för att kunna ge goda 

förutsättningar för lärande och utveckling hos eleven. (Skolverket, 2011).  

 

Det är skolans uppdrag att stötta varje elev att ta ett allt större ansvar för sina studier så att den 

själv kan bedöma sina resultat. Detta i relation till arbetsprestation och förutsättningar i 

respektive ämne, utifrån de nationella kunskapskraven för varje betygssteg (Skolverket, 

2011). Eftersom betygsystemet är mål- och kunskapsstyrt, medför det att betygssättningen blir 
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mer likvärdig än tidigare, då bedömningen gjordes utifrån elevens förutsättningar (Eriksson-

Gustavsson, 2014). 

 

2.2  Teoretiska  perspektiv  
För att kunna förstå kunskapsutmaningar kommer vi nu att gå igenom olika teoretiska 

perspektiv på lärande. Detta för att sedan kunna se på olika skeenden i grundsärskolans 

undervisningssituation och kunna föra resonemang kring dem och kunna relatera dem till 

omsorg.  

 

2.2.1  Teoretiska  perspektiv    inom  forskning  kr ing   lärande  
Man kan tala om fyra teoretiska traditioner som ligger till grund för forskning kring lärande: 

behaviorismen, kognitivismen, pragmatismen samt det sociokulturella perspektivet (Crain, 

2011, Håkansson, 2012). Vi kommer att utgå från det sociokulturella perspektivet på lärande 

då det passar väl för denna studies syfte. Perspektivet har grund i Lev Vygotkijs teorier om 

lärande som lyckas kombinera teorier om utveckling genom den inre drivkraften med det 

sociala omgivningsperspektivet (Mitchell, 2008).  

 

Vygotskij menar att utveckling och lärande kan delas upp i två psykologiska funktioner: de 

lägre funktionerna består av basala funktioner som minne eller uppfattningsförmåga och de 

högre funktionerna består bland annat av abstrakt tänkande, språklig förmåga och 

slutledningsförmåga (Gindis, 1999; Murphy, Scantlebury, & Milne, 2015).  

 

Den omgivande kulturen har stor effekt på elevens utveckling enligt det sociokulturella 

perspektivet. Det som gör oss till människor är sprunget ur kulturella symboler och 

medierande verktyg såsom vårt språk. Dessa hjälper oss förstå och tolka vår omvärld. Genom 

samtal med andra, blir våra tysta inre samtal våra tankar. Språket är det viktigaste 

psykologiska verktyget, eftersom det ger oss möjlighet att släppa det konkreta för att istället 

tänka abstrakt. Processen när man lär sig resonera, att det yttre abstrakta ”går in” och man lär 

sig tänka abstrakt kallar Vygotskij för internalisering (Gindis, 1999; Strandberg, 2009; Säljö, 

2015). Lärande kan ses som den intellektuella utveckling som sker när talet och den praktiska 

handlingen konvergerar (Nyström, 2002) och denna utveckling är inte statisk utan ska ses som 

en serie dialektala förvandlingar (Gindis, 1999). 
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Det sociokulturella perspektivet ser lärande som aktiviteter, tillsammans med andra i en 

responsiv social miljö, som leder till förändringar i individens tankemönster (Gindis, 1999; 

Nyström, 2002). Man kan se fyra kännetecken på lärande aktiviteter: de är sociala och man lär 

sig tillsammans med andra; de är medierade vilket betyder processen när vi tolkar och förstår 

vår omvärld; de är situerade och vi lär oss utifrån den miljö och kontext vi är i; de är kreativa 

och lärande sker genom vår kreativitet (Jakobsson, 2012; Strandberg, 2009; Säljö, 2015). 

 

Elever kan bli mer kompetenta med rätt stöd av en annan person (Gindis, 1999). Det 

sociokulturella perspektivet ser det som lärarens uppgift att erbjuda möjligheter för eleven till 

lärande, genom att skapa förutsättningar för ett kreativt förhållningssätt till stoffet (Adoniou, 

2015; Strandberg, 2009). Scrimsher och Tudge (2003) beskriver komplexiteten i att skapa 

möjligheter för detta, eftersom elever idag har olika bakgrund, motivation, erfarenheter samt 

förmågor. Läraren måste ha god kännedom om eleverna för att de ska kunna utvecklas.  

 

Det sociokulturella perspektivet lyfter alltså vikten av att skapa ett gemensamt tänkande där 

en elev tillsammans med andra utvecklas. Denna process kallas den proximala 

utvecklingszonen; att en elev kan skapa en djupare förståelse och ett nytt meningsinnehåll 

genom samtal med en mer kompetent andre. Dessa samspel är grundläggande för elevens 

intellektuella utveckling och lärande (Gindis, 1999; Murphy m.fl., 2015; Säljö, 2015). I den 

gemensamma processen kan individen utöka sin byggställning av tankekonstruktioner (denna 

process kallas ofta scaffolding) genom att dra nya slutsatser och upptäcka ny kunskap genom 

den andres kunnande. Genom denna process kan individens förmågor utvecklas. Gredler 

(2012) och Murphy m.fl. (2015) menar att det finns en missuppfattning att Vygotskij 

förespråkade samarbete mellan elever för att lösa problem och att detta automatiskt skulle 

skapa en proximal utvecklingszon; Vygotskij menade att det var den vuxne som kunde lägga 

uppgifterna på rätt nivå, ha kunskap om eleven och vara den som var idealet som eleven lär 

sig av. Eleven blir guidad av den vuxne och om den inte finns fördröjs utvecklingen. Rätt 

organiserad undervisningen blir på så sätt avgörande för att skapa möjligheter för gynnsamma 

proximala utvecklingszoner (Nyström, 2002).  
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2.2.2  Ol ika  perspektiv    inom  specialpedagogisk  forskning  
Vi kommer här att beskriva olika perspektiv inom specialpedagogiken för att tydligare kunna 

förstå problematiken med balansen mellan omsorg och kunskapsutmaningar i grundsärskolans 

undervisning.  

 

Specialpedagogik som vetenskap är av en tvärvetenskaplig karaktär, vilket gör det svårt att 

överblicka de olika perspektiven som finns. Men man kan urskilja fyra huvudgrupper i 

perspektiven (Ahlberg, 2013). Det individuella perspektivet, vilket söker förklaringar till 

problemen hos den enskilde individen. Detta perspektiv är influerat av medicinsk forskning 

och fokuserar på funktionsnedsättning och avvikelse. Organisations- och systemperspektivet 

tittar på skolan som en institution i ett samhälle. Man tittar till exempel på insatser eller vilka 

situationer som skapar behov av specialpedagogiskt stöd. Förklaringsmodellerna man utgår 

ifrån är pedagogiska, organisationsteoretiska och sociologiska. Kritiker av perspektivet menar 

att det är retoriskt eller politiskt i sina förklaringar (Ahlberg, 2013; Hellblom-Thibblin, 2004). 

Samhälls- och strukturperspektivet har sitt fokus på skolan i sin relation till samhället, vilka 

kulturella och sociala sammanhang eleverna befinner sig i. Perspektivet förklarar skolproblem 

utifrån samhällsstrukturer och maktförhållanden, och utgår huvudsakligen från sociologiska 

eller filosofiska förklaringsmodeller. Det relationella perspektivet har ursprung i 

handikappforskningen och fokuserar på elevsvårigheter utifrån interaktion och relationer. 

Utgångspunkter för resonemangen är pedagogiska, sociologiska och filosofiska 

förklaringsmodeller (Ahlberg, 2013).  

 

Ovanstående specialpedagogiska perspektiv skulle troligtvis förklara balansgången mellan 

omsorg och kunskapsutmaningar på olika vis. Det individuella perspektivet skulle söka 

förklaringar i den enskilde elevens svårigheter. Organisations- och systemperspektivet skulle 

söka förklaringar utifrån skolan som en samhällsinstitution och i vilka situationer som 

behovet av omsorg uppstår. Samhälls- och strukturperspektivet skulle söka förklaringar i 

elevernas kulturella och sociala sammanhang och utifrån dessa försöka tolka balansen utifrån 

dessa. Det relationella perspektivet skulle söka förklaringar i elevens möte med den 

omgivande miljön. 
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Dessa perspektiv ser dock inte balansgången som ett naturligt inslag i en 

undervisningssituation där elevgruppen är heterogen och eleverna har skiftande behov och 

förmågor. Att motsättningarna mellan elevers behov av omsorg kontra deras behov av 

kunskapsutmaningar står emot varandra, men ändå är självklara, kan snarare ses som en 

naturlig utmaning som läraren måste förhålla sig till. 

 

2.2.3  Di lemmaperspektivet      
Nilholm (2005) beskriver de specialpedagogiska perspektiven på ett annat sätt och 

kategoriserar dem i två grupper. Traditionella perspektiv som utgår ifrån en medicinsk eller 

psykomedicinsk syn på individen och där man försöker hitta bra lösningar för dennes problem 

kallar Nilholm för det kompensatoriska perspektivet (vilket kan jämföras med det individuella 

perspektivet). Övriga ovan nämnda perspektiv grupperar Nilholm till ett och kallar dem för 

det kritiska perspektivet. Perspektivet är kritiskt till traditionell specialpedagogik och menar 

att olika specialpedagogiska särlösningar, som till exempel särskola, motverkar en 

demokratisk rättvisa. Nilholm frågar sig om det inte finns ett behov av ett tredje perspektiv 

inom specialpedagogik: dilemmaperspektivet (Nilholm, 2005). Dilemman definieras som 

motsättningar utan egentlig lösning och valsituationer utan ett entydigt korrekt sätt att agera 

(Nilholm, 2005, 2007). Perspektivet argumenterar för att skolans verksamhet är fylld av 

sådana dilemman: till exempel att erbjuda alla elever likartad undervisning som samtidigt ska 

vara individuellt anpassad (Nilholm, 2005). Om man väljer endast en aspekt på komplexa 

fenomen så leder det till förenklingar av fenomenets komplexitet (Nilholm, 2007). Begrepp 

såsom social rättvisa är möjliga att tolka och värden som individens frihet och social rättvisa 

kan ställas emot varandra i skolans komplexa verksamhet. Detta har mer en karaktär av ett 

dilemma och är inget problem med tydliga lösningar baserade på etiska ställningstaganden 

eller teorier. Nilholm menar till och med att det finns risker med att tillämpa teorier som utgår 

ifrån endast en aspekt av dilemmat (Nilholm, 2005). Clark, Dyson och Millward (1998) 

menar att utbildningssystem inte har någon idealform som realiserar universella värden, utan 

måste ha en konkret form som tar ställning till dilemman där de olika värderingarna ställs mot 

varandra. Eftersom dessa motsättningar inte kan upplösas passar termen dilemma väl. Sociala 

processer som leder till ett behov av specialpedagogik inom den moderna skolan kommer att 

kvarstå på grund av kravet att skolan måste svara mot elevers olikheter inom bestämda 

utbildningsramar och komplexa sociala värden. Clark m.fl. (1998) ser problem som följer 

med att skolan kategoriserar elever, men menar att det är nödvändigt för ett 

undervisningssystem att ha någon form av elevkategorisering och att skolans kategoriserande 
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inte är godtyckligt, utan att det finns en realitet bakom kategoriseringarna. Även om man 

skulle ta bort skillnader mellan pedagogik och specialpedagogik samt elevkategoriseringar, så 

kommer behovet att möta elever med särskilda svårigheter att kvarstå som ett av skolans 

dilemman. De menar även att det finns ett behov inom det specialpedagogiska fältet att 

studera konkreta utbildningssystem utifrån deras komplexitet och utifrån de dilemman de 

hanterar. 

	  

2.3  Studiens  perspektiv  
Den kritik som Skolverket (Skolverket, 2002; Wahlström, 2001) riktade mot grundsärskolan 

var skarp när man fann att undervisningen på vissa håll inte utmanar sina elever. Man menade 

att balansen mellan trygghet och kunskapsutmaningar är svår och tenderar att väga över mot 

trygghet. Skolverkets rapport bygger på en omfattande empiriinsamling bestående av enkäter 

till särskolesansvariga, rektorer, lärare och vårdnadshavare samt observationer av elever. När 

man läser dessa rapporter är det dock svårt att se hur man kommer fram till kritiken. De 

elevobservationer som ligger till grund för kritiken i de två rapporterna är nämligen bara att 

man följt tre grundsärskoleelever under varsin dag. Man följde även ytterligare tre elever, 

men dessa gick integrerade i grundskoleklasser och därmed menar vi att man inte kan dra 

slutsatser om undervisning i grundsärskolan utifrån dem. När man i rapporten beskriver 

elevernas tre dagar i särskola så är informationen kortfattad och godtycklig, t.ex. att man för 

en av eleverna saknar aktiviteter utifrån hennes intresse och att undervisningen inte är särskilt 

utmanande. Samtidigt beskrivs en annan elevs undervisning som väl avvägd med balanserade 

förväntningar och metodiska lärare. Den tredje eleven som gick i år 2, hade diagnosen autism 

och beskrevs i studien som inte särskilt involverad i sin undervisning. Dessa tre elevers dagar 

är de observationer som gjorts i grundsärskolan. I studien fann man det mest iögonfallande 

vara att det var mer personal i grundsärskoleklassrummen än i grundskolans klassrum och att 

det som påverkade kvaliteten i undervisningen inte hängde samman med personaltäthet, utan 

med lärarens engagemang och vilka mål och planer man hade. I rapporten ansåg man även att 

pedagogerna ofta hade en förskollärarutbildning eller hade erfarenheter av arbete med barn 

med intellektuella funktionsnedsättningar från vård och behandling, vilket skulle leda till 

bristen på pedagogiska utmaningar. 

 

Utvärderingarna av grundsärskolans verksamhet, bygger på få observerade elever och 

tillfällen. Det gör att man på vetenskaplig grund inte kan styrka eller förklara hur man 
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kommer fram till sin kritik. Som läsare kan man inte följa hur man gick tillväga eller på vilka 

grunder man kunde dra slutsatserna. Studiens validitet är därför låg och med ett så litet 

underlag kan den inte anses vara överförbar. Vi kommer med vår kvalitativa studie att bidra 

till förståelse av dilemmat. Då vår studie är liten med ett fåtal observationer och intervjuer 

kommer även vårt resultat vara begränsat. Detta innebär att resultatet inte kommer att kunna 

generaliseras.   

 

2.4  Syfte     

Syftet med denna studie är att ur ett sociokulturellt perspektiv och ett dilemmaperspektiv, 

beskriva och analysera balansen mellan omsorg och kunskapsutmaningar i 

undervisningssituationen i grundsärskolan. 

2.5  Frågestäl lningar  
• Hur ser omsorg i några grundsärskoleklassrum ut? 

• Hur ser kunskapsutmaningar i några grundsärskoleklassrum ut? 

• Hur hanterar några lärare balansen mellan omsorg och kunskapsutmaningar i 

grundsärskolan?  

 

3.  Tidigare  forskning     
	  

3.1  Forskning  kring  grundsärskolans  undervisning  
Det finns endast begränsad forskning kring grundsärskolans undervisning. Forskning som 

gjorts har huvudsakligen två områden: mottagande i särskolan samt elevernas delaktighet och 

inkluderingen (Berthén, 2007; Göransson m.fl., 2015). Men Berthén (2007) menar att 

gemensamt för flertalet studier är att de inte fokuserar på undervisningen. Hon ser det som 

problematiskt att man inte analyserar eller beskriver grundsärskolans verksamhet. Göransson, 

Lindqvist och Nilholm (2015) har gjort en kvantitativ studie om speciallärarens syn på vilken 

speciell kunskap de behöver för att kunna bedriva sin undervisning. De har, i linje med 

Berthéns slutsats, inte funnit några studier som forskat specifikt kring hur undervisning sker i 

grundsärskolan. Två studier om delaktighet som ändå är intressanta utifrån denna studies 

frågeställning är Östlund (2012a) som har tittat på hur träningsskolans pedagogik ser ut och 

Andersson och Wilder (2015) som har skrivit om integrerade grundsärskoleelever i 
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högstadieklasser. Vi kommer nu att beskriva forskning kring grundsärskolan under rubrikerna 

Sociokulturella perspektivet och grundsärskoleelever, Behovet av en särskild pedagogik? 

samt Två traditioner möts. 

 

3.1.1  Sociokulturel la   perspektivet  och  grundsärskoleelever  
Trots att Vygotskij utvecklade sina teorier genom empiri från specialundervisning, så har 

Vygotskij ironiskt nog inte slagit igenom inom internationell specialpedagogik på samma sätt 

som i den vanliga pedagogiken (Gindis, 1999). Perspektivet har flera styrkor, bland annat att 

det eftersträvar att söka den intellektuellt funktionsnedsatta elevens positiva kapacitet och 

styrkor, samt att ändra negativa sociala attityder mot barnet. Specialundervisningen skall 

identifiera elevens funktionsnedsatthet utifrån elevens styrkor i stället för svagheterna. Detta 

kallade Vygotskij för positiv differentiering (Gindis, 1999; Vygodskaya, 1999). 

 

Det finns få studier gjorda om sociokulturellt lärande i den svenska grundsärskolan. Östlund 

(2012a) beskriver att man funnit en asymmetri i samspelet och kommunikationen för personer 

med funktionsnedsättningar i utbildningsmiljöer. Det är professionella vuxna som styr 

kommunikationen. Östlund (2012a) menar att det är vuxna som är i position att styra 

interaktionen och att den intellektuellt funktionsnedsatte är i ett sluttande plan och detta 

innebär att eleven blir mottagare i samtalen och inte ges möjlighet att styra innehållet. Om de 

skulle haft mer horisontella relationer i samspelet skulle de vara mer involverade och bli mer 

socialt engagerade samt få en positiv språklig utveckling.  

 

Andersson och Wilder (2015) har tittat på undervisningen för högstadieklasser med 

integrerade grundsärskoleelever. De fann bland annat att flera lektioner hade få instruktioner 

och att lärarna inte hann hjälpa eleverna. Dessa lektioner hade liten interaktion mellan lärare 

och elever, till exempel ingen klar inledning och avslutning på lektionen där läraren 

instruerade eleverna eller hjälpte dem reflektera över lektionens innehåll. Elevernas förmåga 

att ta eget ansvar för momenten och lärandet verkade vara grunden i dessa lektioners 

undervisning, men flera elever verkade inte förstå vad som förväntades av dem och blev 

passiva, okoncentrerade och förvirrade. Handledning och stöttande av eleverna var ovanligt 

under dessa lektioner och den korta handledning som de fick, verkade inte hjälpa eller 

inspirera. Elevernas individuella arbete lyckades inte skapa möjligheter till variation eller 

kreativitet. Andersson och Wilder (2015) pekar på lärarens nertonade roll och en undervisning 
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utan tydliga ramar, som viktiga orsaker till svårigheterna under dessa lektioner. Under 

lektionerna med dessa svårigheter fanns det inte assistenter som stöttade eleverna.     

	  

3.1.2     Behovet  av  en  särski ld   pedagogik?  
Både internationellt och i Sverige pågår en diskussion huruvida det finns något behov av en 

särskild pedagogik för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Vissa menar att speciell 

pedagogik krävs (Pufpaff, McIntosh, & Thomas, 2015)	  medan andra i stället menar att det 

inte finns några distinkta skillnader i pedagogiken för olika elevgrupper (Jones & Lawson, 

2015). I en studie har man funnit att en elevgrupp med Downs syndrom som gått i vanlig 

undervisning lärde sig mer än en annan grupp som gått i specialskola (Berthén, 2007). Pfahl 

och Powel (2011) menar att det i Tyskland är djupt rotat att elever med intellektuell 

funktionsnedsättning behöver en särskild undervisning. Samtidigt menar andra att det är 

nödvändigt med speciallärare vars uppdrag är större än att förmedla läroplanens innehåll, för 

att eleverna skall kunna utvecklas så mycket som möjligt (Jones & Lawson, 2015).   

 

3.1.3  Två  tradit ioner  möts  
I sin forskning om den svenska handikappreformen beskriver Ericsson (2005) att man kan se 

två omsorgstraditioner. Den ena traditionen kallar han institutionell och den kommer ur 1800-

talet och var inriktad på att avskilja personer med intellektuella funktionsnedsättningar från 

samhället eftersom de ansågs som avvikande. Den andra traditionen kallar han den 

samhälleliga traditionen och den inriktar sig i stället på att ge dessa personer ett ökat 

deltagande i samhället. Sinnesslöanstalterna är exempel på den förra traditionen medan 

normaliseringsprincipen är exempel på den senare. Berthén (2007) beskriver också dessa två 

traditioner när hon har forskat kring vad som är särskilt med grundsärskolans pedagogik. Hon 

beskriver hur särskolan fostrar sina elever medan kunskapsutmaningar får stå tillbaka. Hon 

menar att lärarna förbereder sina elever för det som skall komma senare. Detta beror enligt 

Berthén på särskolans arv från den tidigare sinnesslöundervisningen, där man starkt 

fokuserade på fostran utan att ställa höga krav på eleverna. Berthén fann i sin studie att det 

skiljde sig i hur träningsskolelärare och grundsärskolelärare såg på sitt uppdrag. Hon menar 

att det är traditionen från den mer fostrande sinnesslöundervisningen som lever kvar i 

träningsskolan, medan grundsärskolans verksamhet är mer påverkad av 

normaliseringsprincipen med mer fokus på teoretisk kunskap. Grundsärskolans drivkraft är 

också fostran men mer inriktad på skolbänksdisciplin och inte lika mycket att klara vardagen. 

Dock menar hon att de möjligheter till lärande som eleverna får i grundsärskolans 
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undervisning är ringa. Undervisningen i hennes undersökning har mer fokus på 

klassrumsfostran, än på att erbjuda eleverna möten med till exempel texter. Berthén (2007) 

menar att träningsskolelärarna vill förbereda sina elever för vardagen och livet, medan 

grundsärskolelärarna vill förbereda eleverna på att bli skolelever, att bli 

undervisningsförberedda. 

 

Fostran och förberedelse verkar enligt Berthén (2007) bygga på uppfattningen att eleverna 

behöver lära sig en annan slags kunskap innan de kan arbeta utifrån styrdokumentens mål. 

Pedagogerna undviker att ställa höga teoretiska krav på eleverna. Detta menar Berthén 2007) 

beror på underliggande föreställning hos lärarna, att elever med intellektuell 

funktionsnedsättning inte kan lära sig teoretiska kunskaper och inte skall utsättas för höga 

krav.  

 

Göransson, Lindqvist och Nilholm (2015) har som redan nämnts gjort en studie där de bland 

annat frågar sig hur speciallärare och -pedagoger ser på sitt uppdrag och sina kunskaper. Det 

man fann i studien, var bland annat att gruppen anser att de har en vetenskaplig grund för hur 

de arbetar med sina elever. De anser att skolans uppdrag är att bidra till ett jämlikt samhälle, 

men gruppen tyckte inte att kunskapsmål och elevansvar för sina studier var lika viktigt. Det 

är värt att notera att man grupperade speciallärare och -pedagoger som en grupp.  

  

3.2  Forskning  om  omsorg   i   pedagogiska  sammanhang  
Ur ett teoretiskt perspektiv finns det inte så mycket skrivet om definitioner av omsorg i 

grundsärskolan. Däremot finns det mer skrivet om förskoleområdet, vilket kan relateras till 

grundsärskolan.  

 

3.2.1.   Pedagogiken  v inner  mark   i   omsorgen  för  barn  med  intel lektuel la   
funktionsnedsättningar  
I sin forskning beskriver Van Drenth (2015) hur det i mitten av 1800-talet började spridas 

tankar om att man kunde bota barn med intellektuell funktionsnedsättning genom utbildning i 

Västeuropa och USA. Detta kallades ibland cure by education. Man ansåg att även de som 

ansågs omöjliga att utbilda traditionellt, kunde tränas upp genom att stärka deras sinnen 

eftersom att barnens sinnen förslöats då de inte fått stimulans.  
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En psykiatriskt medicinskt vårdande utgångspunkt övergick här till ett fokus på utbildning 

och omsorg av barnen och man poängterade utbildningens möjligheter för utveckling. Detta 

nya fokus kallas för pedagogisation och man ville via pedagogik bygga en inre värld hos 

barnen, vilket i sin tur skulle skapa en vilja och identitet hos dem. I stället för att fostra och 

skapa lydnad ville man locka och stimulera sinnena. Genom undervisningen ville man väcka 

barnets resonerande medvetande genom att det blir lockat av ett annat resonerande sinne. 

Uppgiften att locka låg på läraren eller annan omsorgsgivande personal. Dessa tankar byggde 

på en klassisk kunskapssyn, såsom Aristoteles samt upplysningstidens teorier om sinnena. 

Likheterna med Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen och den andre mer 

kompetente personen är slående. Man poängterade även vikten av att demonstrera och visa för 

barnet vid undervisningstillfället (Van Drenth, 2015). 

 

Tankarna från 1800-talet är fortfarande relevanta i modern pedagogik som vilar på Vygotskijs 

teorier om den proximala utvecklingszonen. Den som ska utmana barns lärande är pedagogen. 

I detta måste pedagogen visa omsorg, vilket är ett förhållningssätt, och har en etisk dimension 

(Johansson & Pramling Samuelsson, 2001). Genom gester, ansiktsuttryck, reaktioner och ord 

kan man försöka förstå en annan människas livsvärld. Samtidigt, menar Johansson och 

Pramling Samuelsson (2001), kan man aldrig förstå den fullt ut, det finns alltid kvar en del 

som man inte kommer åt. Tänkande, känslor och förhållningssätt till andra och världen, är 

delar i livsvärlden och det gäller för pedagogen att möta barnet i dennes livsvärld, med alla 

dennes erfarenheter. Johansson och Pramling-Samuelsson (2001) menar vidare att i 

pedagogiska möten, måste pedagogen engagera sig och försöka förstå barnets livsvärld och ta 

hela barnet i beaktande; att utgå från barnets perspektiv, möta det och involvera hela dess 

person. I det pedagogiska mötet med barn behöver omsorg och lärande vävas samman. Det 

innebär att samtidigt som pedagogen utmanar barnet kunskapsmässigt, så är pedagogen även 

engagerad i barnets livsvärld för att barnets kompetens ska vidgas.  

  

3 .2.2  Definit ioner  av  omsorg  
Waerness (1996) beskriver hur begreppet omsorg utvecklats från 70-talet till 90-talet inom 

den internationella omsorgsforskningen. Enligt Waerness (1996) är omsorgsarbete omsorgen 

om personer som, enligt allmänt accepterade normer, inte är förmögna att ta hand om sig 

själva. Johansson och Pramling-Samuelsson (2001) menar att begreppet omsorg beskriver en 
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institutionaliserad form av samhälleliga insatser mot personer som antas vara i behov av 

service och stöd. Dessutom menar de att begreppet omsorg har innebörden av hur man 

förhåller sig till någon och att det då handlar om att ta hand om denne. Omvårdnad är ett 

begrepp som med positiv karaktär riktar sig till någon annan än omsorgsgivaren. Inom 

offentlig omsorg finns många specialiserade omsorgsgivare med specifika arbetsuppgifter 

som jobbar med många omsorgstagare (Eliasson-Lappalainen, 1996). I grundsärskolans 

klassrum handlar det vanligtvis om lärare och assistenter. 

 

Waerness (1996) menar att omsorg kan ses utifrån tre dimensioner, nämligen hur relationen 

mellan givaren och mottagaren är, om omsorgen är avlönad eller oavlönad samt var omsorgen 

utförs.  

 

Omsorgsarbete har Waerness (1996) delat in i tre olika typer. Växt eller resultat är det 

omsorgsarbete där resultat kan uppnås på kortare eller längre sikt. Omsorgsgivaren (till 

exempel läraren) kan så lång det är möjligt hjälpa omsorgstagaren till självhjälp och 

oberoende. Vidmakthållande eller stillestånd är omsorgsarbete kring personer där det är inte 

säkert att omsorgstagaren kommer att bli mer oberoende eftersom målet är att undvika 

försämring. Tillbakagång behandlar omsorgen om människor som har en negativ process, 

som är döende.  

 

3.2.3  Omsorgens   lägre  status  kontra  pedagogik   

Johansson och Pramling-Samuelsson (2001) sätter begreppen omsorg och pedagogik i ett 

historiskt perspektiv och menar att det kan relateras till idén om den objektiva vetenskapen 

som framkom på 1950-talet. Enligt detta skulle pedagogiken stå för det objektiva och 

vetenskapliga, medan omsorgen står för det subjektiva och irrationella utan plats i 

pedagogiska sammanhang. De menar vidare att omsorg i låg grad problematiseras eller 

definieras i kunskapsbildning eller pedagogisk verksamhet.  

 

Johansson och Pramling-Samuelsson (2001) menar att man internationellt ofta skiljer på 

pedagogisk och omvårdande verksamhet och att det är olika personer som utför pedagogik 

respektive omsorg. Ett svenskt exempel på denna rangordning är förskollärare som antas 
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arbeta mer pedagogiskt med de äldre barnen, medan barnskötaren ger omsorg till de yngre 

barnen. Även historiskt har pedagogiken värderats högre än omsorgen, som tillhört de lägst 

utbildade inom förskolan. Omsorg har inte ansetts ha en pedagogisk innebörd och inte platsat 

inom pedagogiken (Johansson & Pramling Samuelsson, 2001). Även om man inte kan dra 

raka paralleller mellan förskola och grundsärskola, så anser vi att deras resonemang kring 

omsorg och pedagogik i förskolan, kan relateras till grundsärskolans verksamhet med lärare 

och assistenter. Även Östlund (2012a) ser denna rangordning i debatten kring grundsärskolans 

omsorg och menar att det är problematiskt när man på ett onyanserat sätt benämner omsorg 

och trygghet som någonting negativ som riskerar att få för stort utrymme i grundsärskolans 

undervisning. 

 

3.2.4  Mottagarens   lägre  status,   g ivarens   lägre  status.   Att   anpassa  omsorgen  efter  
behovet  
Waerness (1996) menar att när det gäller status är omsorgstagaren underlägsen 

omsorgsgivaren och det är därför viktigt att givaren ger den omsorg som mottagaren bäst 

behöver för ögonblicket och att det krävs närhet och inlevelse från givaren. Det är viktigt att 

omsorgstagaren stärks i sin förmåga till självständighet och får lagom utmaningar för att inte 

regrediera. Men när en person väljer att få frivillig hjälp, till exempel ber någon hämta en 

kopp kaffe fastän man kan utföra det själv, kallar Waerness (1996) den omsorgen för 

Personlig service. I ett balanserat förhållande mellan givande och tagande av personlig 

service så är statusen jämlik. När det inte är ett ömsesidigt givande och tagande är i stället 

mottagaren överlägsen i status.  

  

3.2.5  Omsorgens  pedagogiska  dia loger  
Johansson och Pramling-Samuelsson (2001) menar att pedagoger i omsorgen av förskolebarn 

använder sig av särskilda dialoger. Dessa kallar de omsorgens pedagogiska dialoger som 

delas in i tre olika varianter. Den emotionella dialogen är en intim dialog med turtagande där 

den vuxne spontant deltar i barnets upplevelse och delar barnets erfarenhet. Barnet kan även 

bekräftas genom fysisk kontakt och beröring. Den emotionella dialogen genomsyras av 

positiva känslor och glädje. I den meningsskapande och utvidgande dialogen följer den vuxne 

med i barnets livsvärld genom att benämna det som sker och försöker förutse vad som 

kommer att ske härnäst. Den vuxne ger förklaringar som går utöver det man ser, samt jämför 

med andra liknade situationer. En känsla av gemensam förståelse finns. I den avgränsande 

dialogen leder den vuxne i en varm atmosfär med ömsesidig respekt. Ger strukturerat stöd, 
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uppmärksammar vad som är tillåtet och hur man kan göra i stället, utan att ta över barnets 

initiativ. Barnet får den hjälp det behöver för att kunna reflektera och handla mer strategiskt 

än tidigare i en liknande situation. Det som genomsyrar de olika pedagogiska dialogerna är att 

det handlar om engagemang, är en ömsesidig process, att barnets kompetens ska vidgas samt 

att samtalsklimatet ska vara tillåtande och positivt. 

 

4.  Metod  

För vår studie har vi valt att ur ett sociokulturellt perspektiv och ett dilemmaperspektiv 

studera och analysera balansen mellan omsorg och kunskapsutmaningar i grundsärskolan.  

 

4.1  Val  av  metod  

För att kunna göra mer djupgående tolkningar valde vi en kvalitativ forskningsansats i form 

av deltagande observationer med låg grad av struktur och semistrukturerade intervjuer 

(Bryman, 2011; Gustavsson, 2004; Kvale & Brinkmann, 2009). Metoderna passade väl för 

denna studie eftersom vi genom deltagande observationer fick möjlighet att försöka skapa oss 

en bild av hur balansen mellan omsorg och kunskapsutmaningar kan se ut i dagens 

grundsärskola. Valet av semistrukturerade intervjuer gav oss tryggheten genom de förberedda 

intervjufrågorna. Samtidigt fick vi även friheten att ställa fördjupande följdfrågor om det som 

vi ansåg vara viktiga svar för vår studie, samt möjligheter till nya infallsvinklar.  

 

4.2  Deltagare  och  urval   

Studien hade begränsade tidsresurser och vi kontaktade därför grundsärskolor skolor utifrån 

närhetsprincipen och gjorde ett bekvämlighetsurval av deltagare, vilket var relevant för syftet 

med vår studie. Med bekvämlighetsurval menar vi att vi valde ut deltagarna utifrån vårt mål 

för studien och den sociala företeelse vi ville studera (Bryman, 2011).   

 

Observationerna genomfördes i de utvalda grundsärskolornas klasser med de äldsta eleverna 

(11-16 år) och vi intervjuade de undervisande lärarna. För att kunna göra mer djupgående 

tolkningar begränsade vi vår studie till ett fåtal skolor i två olika län, geografiskt belägna i två 

skilda delar av Sverige.  
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4.3  Genomförande    
I denna studie använde vi de två datainsamlingsmetoderna observation och intervju. Vi har 

observerat fyra klasser under sammanlagt tio lektioner samt intervjuat åtta lärare. Nedan 

kommer vi att redogöra för respektive metod samt vårt genomförande.  

 

4.3.1  Observationer    

För att förstå hur undervisningssituationen inom grundsärskolan kan se ut i relation till vår 

frågeställning, valde vi att använda observationer som en av våra datainsamlingsmetoder. Det 

gav oss möjlighet att få inblick i skeendena i sina naturliga undervisningssituationer, alltså hur 

balansen mellan omsorg och kunskapsutmaningar såg ut under ett antal 

grundsärskolelektioner.  

 

Eftersom observationer kan fånga skeenden som skulle ha ägt rum oavsett om de hade 

observerats eller inte, fick vi möjlighet att följa det som skedde i undervisningssituationerna 

(Einarsson & Hammar Chiriac, 2002) och studera processerna direkt i sina naturliga 

sammanhang. Detta gav oss även möjlighet att studera lärarnas arbete tillsammans med elever 

med nedsatt verbal förmåga (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002; Patel, 1987).  

 

Innan vi gjorde observationerna utvecklade vi först vår grundläggande frågeställning för att 

avgränsa, precisera och klargöra den. Därefter bestämde vi upplägget för och genomförandet 

av observationen (Creswell, 2012). Eftersom vi var nyfikna på hur pedagogiken ser ut i 

undervisningssituationen och ville vara öppna för elevernas olika förutsättningar, använde vi 

oss av en låg grad av struktur. Låg grad av struktur innebär att man utan heltäckande 

kategorier och variabler, samlar in maximalt av information om problemområdet (Einarsson 

& Hammar Chiriac, 2002; Patel, 1987). Vi genomförde fem observationer vardera och var 

alltså inte delaktiga i varandras observationer. 

 

I våra observationer var vår roll att vara observatör som deltagare, vi var kända för gruppen 

men deltog inte i gruppens aktiviteter (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002; Patel, 1987). Det 

gav oss möjlighet att lägga fokus på det vi studerade. Vid observationstillfällena var vi tydliga 

med vår roll; elever och personal kände till att vi observerar dem. Samtidigt deltog vi inte i 

aktiviteterna utan satt bredvid.   
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Som ett stöd till observationerna användes ljudinspelare och fortlöpande skrevs anteckningar 

med särskilt fokus på omsorg och kunskapsutmaningar. Vid observationerna användes 

observationsmallar. Användandet av ljudinspelare innebar en risk att vi samlade på oss mer 

datamaterial än vi behövde, men det möjliggjorde att vi kunde gå tillbaka till materialet om 

och om igen och analysera registreringarna med olika utgångspunkter och få en djupare 

förståelse. En risk var att ljudinspelaren skulle sluta fungera (Einarsson & Hammar Chiriac, 

2002). För att minska denna risk använde vi två ljudinspelare vid varje observationstillfälle. 

Ljudupptagningarna transkriberades inte utan användes som ett stöd för våra analyser av 

observationerna. 

 

För att ge en observationsstudie hög reliabilitet finns det tre kriterier man behöver beakta. 

Den första är om två olika observatörer gör bedömningar som är likvärdiga. Den andra är att 

datamaterialet måste analyseras på ett sätt som är konsekvent. Den tredje faktorn är om 

resultaten och slutsatserna kan härledas ur datamaterialet som insamlats (Einarsson & 

Hammar Chiriac, 2002). Vi ser det som en stor fördel att vi enskilt gjorde våra observationer i 

olika klasser då det skapade bättre förutsättningar att fylla dessa kriterier. Med hjälp av våra 

ljudinspelningar kunde vi lyssna på varandras inspelningar och därmed fördjupa analyser och 

diskussioner.  

 

Denna typ av observationsstudier har drag av att vara teorigenererande då vi under analysen 

försökte generera nya kunskaper, insikter och aspekter som eventuellt inte uppmärksammats 

tidigare (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002).  

  

4.3.2   Intervjuer  

Eftersom intervjuer är professionella samtal med ett tydligt syfte och en tydlig struktur, gavs 

vi möjlighet att lägga fokus på de vardagliga aspekterna av lärarnas tankar och åsikter. 

Genom interaktionen med dem, att omsorgsfullt ställa frågor och lyssna lyhört, kunde vi få en 

inblick och kunskap om fenomen och strukturer i deras vardag i klassrummet (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  
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Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer, vilket innebar att vi hade en intervjuguide att 

utgå ifrån men friheten var stor och flexibel, både för den som intervjuade och den som blev 

intervjuad. Intervjufrågorna utgick ifrån våra forskningsfrågor som bland annat var om 

lärarens syn på uppdraget, hur läraren definierar omsorg och kunskapsutmaningar samt 

balansen dem emellan. Frågorna ställdes i den ordning som passade och behövde inte 

nödvändigtvis följa ordningen i intervjuguiden utan i stället fokuserade vi på att allt blev 

berört. Även nya frågor som uppkom ställdes. Exempel på frågor vi ställde var: Vad tycker du 

är speciellt med grundsärskolan och dess möjligheter? Hur definierar du omsorg och hur 

skulle du beskriva de omsorgsinriktade insatserna i din undervisning? Hur definierar du 

kunskapsutmaningar i undervisningen och vilka skeenden skulle du beskriva som 

kunskapsutmanade? Hur tänker du kring balansen mellan omsorg och kunskapsutmaningar i 

grundsärskolan? Att vi använde oss av semistrukturerade intervjuer gav oss både friheten att 

finna nya frågor och lyhört följa upp svar på olika sätt under intervjuns gång. Samtidigt gav 

strukturen ett förhållandevis tydligt fokus, vilket gjorde att vi kunde säkerhetsställa en viss 

jämförbarhet (Bryman, 2011). Jämförbarheten är viktig eftersom vi genomförde intervjuerna 

var för sig och flera personer intervjuades.  

 

För att få ett rikare och mer varierat samtal förenklades forskningsfrågornas teoretiska språk 

till intervjufrågor med ett mer vardagsnära språk (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Intervjufrågorna delades upp i ämnesområden som vi ansåg viktiga att fördjupa oss i. Vi 

inledde intervjuerna med introducerande frågor för att därefter försöka bredda fakta genom 

uppföljningsfrågor samt fördjupningsfrågor (Gustavsson, 2004). Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. De användes sedan vid analysen för att kunna fånga speciella svar, uttryck 

och fraser. Transkriptionerna fungerade även som backup, för att kontrollera eventuella 

oklarheter, samt för att kunna återge ordagranna citat (Gummesson, 2004). 

 

För att få en nyanserad bild intervjuade vi lärarna individuellt. För att nå en hög reliabilitet 

och validitet var det viktigt att intervjuerna påverkades så lite som möjligt av kontexten 

(Gustavsson, 2004). Därför genomfördes intervjuerna i en lugn, ostörd miljö som kändes 

naturlig och trygg, där endast den intervjuade och den som intervjuar fanns. Detta för att den 

intervjuade både skulle vilja och våga öppna sig samt att fokus i möjligaste mån, skulle vara 

på intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009; Szönyi, 2005). För att skapa en god och öppen 

stämning innan intervjun samtalade vi allmänt, innan vi tydligt repeterade informationen om 
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intervjun, studiens syfte och konfidentialitet. Då fanns också möjlighet att reda ut eventuella 

funderingar och intervjun startade när vi kände att den som skulle intervjuas var redo.  

 

4.4  Den  sammantagna  datainsamlingen  

Totalt genomförde vi fyra halvdagsobservationer, två vardera, vilket blev tio observerade 

lektioner samt intervjuade åtta lärare, fyra intervjuer vardera. All datainsamling gjordes under 

mars och april 2016. Observationerna gjordes under lektionstid i fyra olika 

grundsärskoleklasser där eleverna var 11-16 år gamla. De genomfördes både under teoretiska 

och praktiska lektioner, med åtta olika undervisande lärare. Varje observation varade cirka 

fyra timmar, med uppehåll för raster. Sammanlagt har vi observerat tio lektioner där den 

kortaste var 30 minuter och den längsta 90 minuter. De åtta undervisande lärarna intervjuades 

efter observationstillfällena, förutom en som genomfördes innan observationen. Intervjuerna 

varade 45-70 min/intervju. 

  

4.5  Validitet,   t i l l förl it l ighet  och  rel iabi l itet  

Inom samhällsvetenskaplig forskning är studiens validitet att metoden undersöker det som 

den påstås undersöka. Studiens validitet är även beroende av forskarens hantverksskicklighet, 

att forskaren genom hela processen kontrollerar, ifrågasätter och teoretiskt tolkar resultaten 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Eftersom vi har använt oss av både observationer och intervjuer 

som datainsamlingsmetoder, har vi gemensamt analyserat all insamlad data, vilket stärker 

studiens tillförlitlighet. Närhetsprincipen och bekvämlighetsurvalet av deltagare gör att vi inte 

kan överföra resultatet till en population, utan resultatet gäller endast för de grupperingar vi 

studerat.  

 

4.6  Etiska  principer  och  överväganden    

Vi har följt Vetenskapsrådets råd kring etiska principer och överväganden (Hermerén, 2011). 

I god tid innan undersökningens början, informerade vi deltagarna i observationerna och 

intervjuerna om syftet med vår studie; hur vi lagt upp den samt vilka fördelar och risker vi 

kunde se att ett deltagande i studien kan medföra. Vi informerade om frivilligheten att delta i 

studien och att deltagarna när som helst kunde avbryta deltagandet. Deltagarna fick 

information om konfidentialiteten: att privata data som kan identifiera dem inte kommer att 

avslöjas samt om vem som kommer att kunna ta del av undersökningen och insamlad data. 
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Information om hur undersökningen skulle gå till med observationer, intervjuer, 

ljudupptagningar och anteckningar gavs. Vidare informerade vi deltagarna om 

nyttjandekravet; att rådata endast används i vår uppsats, samt att ljudupptagningarna 

raderades efter avidentifierad transkribering. När det gäller samtycke skickades all denna 

information skriftligt hem till eleverna och deras vårdnadshavare. Även den deltagande 

personalen fick denna information muntligt och skriftligt. Den slutliga uppsatsen kommer de 

personer som deltagit få ta del av om de önskat.  

 

4.7  Analys  av  data     

I analysen i en kvalitativ studie är det inte ovanligt att de olika stegen datainsamling, analys 

och rapportskrivande sitter ihop och även görs simultant (Creswell, 2012; Fejes & Thornberg, 

2015). Vi räknade med att vi under studiens gång skulle kunna utveckla vårt sätt att se på 

området. Under processen anpassade vi oss och fick nya uppslag och idéer vilket påverkade 

hur vi gick vidare. För att kunna förhålla oss till insamlade data i den analytiska fasen, gjorde 

vi oss först förtrogna med materialet och sökte mönster och betydelser, samt namngav dessa. 

Sedan kategoriserade och kodade vi datasegmenten och satte dem i större kategorier och 

teman. Därigenom kunde vi skapa en överblick av våra insamlade data och lyfta det 

observerade till en annan nivå, där vi kunde se vilka teman som var viktigast utifrån studiens 

syfte, hur dessa teman relaterade till varandra och till tidigare forskning. Detta gav oss 

möjlighet att söka nya perspektiv, nya dimensioner och variationer. Därigenom kunde vi göra  

en djupare analys (Patel & Tebelius, 1987).   

 

När vi gjort observationerna och analyserat dem i teman så gjorde vi detsamma med 

intervjuernas resultat. Då kunde vi jämföra olika teman och se likheter och skillnader. I den 

fasen kunde vi också börja se vilka dilemman som fanns i lärarnas uppdrag. Hur balanserade 

man omsorgen mot det pedagogiska uppdraget?  

 

5.  Resultat    

Syftet med denna studie är att ur ett sociokulturellt perspektiv och ett dilemmaperspektiv, 

beskriva och analysera balansen mellan omsorg och kunskapsutmaningar i 

undervisningssituationen i grundsärskolan utifrån frågeställningarna: 
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• Hur ser omsorg i några grundsärskoleklassrum ut? 

• Hur ser kunskapsutmaningar i några grundsärskoleklassrum ut? 

• Hur hanterar några lärare balansen mellan omsorg och kunskapsutmaningar i 

grundsärskolan?  

 

Vi kommer nu att redogöra för resultaten av studien utifrån tre rubriker som är kopplade till 

vårt syfte och våra frågeställningar. Först beskriver vi den omsorg vi kunde se och hur lärarna 

såg på den. Sedan beskriver vi de kunskapsutmaningar vi kunde skönja samt hur lärarna 

beskrev dessa. Slutligen redovisar vi hur lärarna balanserade omsorg och kunskapsutmaningar 

och vilka dilemman de mötte.  

 

5.1  Omsorg  
Under denna studie har vi kunnat identifiera tre typer av omsorg. Den första formen av 

omsorg, relationsstöttande omsorg, syftade till att hjälpa elever i sina relationer till andra. 

Relationerna var till andra elever samt personal, men lärarna beskrev även att de fick stötta 

eleverna i relationsfrågor som låg utanför skoltid. Ett exempel på relationsstöttande omsorg 

var när läraren fick hantera elevernas konflikt innan undervisningen kunde börja. Denna 

omsorg är troligtvis naturlig även i grundskolan, men flera av lärarna sade under intervjuerna 

att den är vanlig bland grundsärskolans elever; att de har extra svårt att förstå skeenden som 

till exempel konflikter och därför behöver extra stöd vid dessa tillfällen.  

 

Mitt uppdrag är ju att få eleven att utvecklas i sitt lärande. Men fungerar inte andra delar, då blir det inget lärande. 

(…) Om det har hänt något som oroar dom, hemma eller inom gruppen, klassen. Då reder vi oftast ut det innan man 

ska börja jobba. För annars så går det sällan att jobba på ett bra sätt. Och vi har en tät kontakt med föräldrar för att se 

hur det är hemma. Hur vi kan stötta i skolan och sådär. Om vi kan prata om saker i skolan för att klargöra hur saker 

och ting hänger ihop. (Lärare 6) 

 

Den andra formen av omsorg, kunskapsstöttande omsorg, syftade till att hjälpa eleverna i sin 

kunskapsutveckling. Exempel på detta var när lärare och assistenter vid olika tillfällen kunde 

stötta elever som hade tappat koncentrationen genom att först småprata med dem, för att 

sedan hjälpa dem komma igång med arbetet igen. Eller att helt enkelt lägga en hand på 

elevens axel för att lugna eleven. Denna omsorg var vanlig under observationerna och vi såg 

flera elever som visade koncentrationssvårigheter, men som vi tolkar, kunde delta under hela 
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lektionerna tack vare denna omsorg. Kunskapsstöttande omsorg kan därför sägas leda till 

kunskapsutmaningar. Lärarna beskrev att denna omsorg var viktig för att stötta eleverna i 

deras arbete. 

 

Det finns en person som behöver att man bara går fram och lägger händerna på axlarna ibland. Och så andas hen lite 

lugnare igen och fokuserar lite mer. Och helst ska man lyckas göra det innan hen blir för rörig. Och det kan man säga 

är en omsorg om hen för att hen ska må gott. Och jag vet att mår hen gott så presterar hen bättre. (Lärare 5) 

 

Den tredje formen av omsorg, överdriven omsorg, var när personal gav eleverna överdrivet 

mycket hjälp och service. Exempel på denna omsorg var när en assistent gjorde en stor del av 

elevens uppgift under en praktisk lektion, trots att allt tydde på att eleven kunnat göra det 

själv. Andra exempel var assistenter som vässade pennor eller putsade glasögonen åt elever. 

De intervjuade lärarna beskrev denna omsorg som omhändertagande vardagsaktiviteter som ej 

var relaterade till kunskapsmålen och menade att den kunde vara problematisk.  

 

Att det ska gå lite fort. Att man har bråttom (...) Det gås runt och man sätter in i pärmar åt andra fast dom kan det 

själva. Men det tar lite längre tid. Och då tycker jag att omsorgen i stället kan vara att man ger den tiden som behövs. 

Det kanske tar åtta minuter för den eleven att sätta in pappret medan det tar en minut för den eleven. Men att låta den 

andre eleven få åtta minuter att sätta in sitt papper och då har den gjort det själv. (Lärare 7) 

 

Under observationerna kunde vi se att undervisningssituationerna var komplexa och det var 

en svår balansgång för personalen att ge omsorg till sina elever. Lärarna bekräftade denna 

komplexitet; de menade att elevernas omsorgsbehov varierade stort och kunde se olika ut från 

dag till dag. Denna komplexitet behövde lärarna anpassa sig till. 

 

Ena dagen är det en elev som behöver mer, en annan dag en annan elev... Skulle man tänka sig i skolsammanhang så 

står det ju i skollagen och läroplanen att jag ska se alla elever och möta dem på den nivå de befinner sig och hur de 

mår på dagarna. (Lärare 1) 

 

Om vi analyserar omsorgstyperna som vi fann i studien vidare, menar vi att den 

relationsstöttande omsorgen och den kunskapsstöttande omsorgen leder till positiva resultat i 

elevernas utveckling och lärande. Den överdrivna omsorgen riskerar att hålla eleven kvar på 

en lägre nivå och inte möta utvecklande kunskapsutmaningar. Huvuddelen av de observerade 
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omsorgerna var kunskapsstöttande och relationsstöttande. Den överdrivna omsorgen var 

sällsynt och kan inte ses som typisk för grundsärskolans undervisning i denna studie. 

 

5.2  Kunskapsutmaningar  
Under denna rubrik kommer vi att redovisa lektionernas fokus och hur lärarna strukturerade 

dem. Sist kommer vi att titta på undervisningens komplexitet. 

 

De observerade lektionerna i denna studie hade tydligt kunskapsfokus. De utgick ifrån 

lärarens upplägg och planering och man arbetade med läroplansmål. Lärarna var tydliga i sina 

upplägg och i sitt sätt att tala med eleverna och det fanns få privata eller vardagliga inslag 

invävda i lektionernas genomgångar och uppgifter. Lärarna beskrev under intervjuerna att de 

ville befästa elevernas kunskap genom tydlighet och repetition, samt att eleverna skulle bli så 

självständiga som möjligt.  

 

Vart är det jag ska i nyckelhålet? Det är en bild vi har. Till framtiden. Vad är det jag behöver? Jo det här. 

Kunskapsutmaningen tycker jag är jätteviktig och att den är oerhört individuell. Speciellt i den här skolformen. 

(Lärare 3) 

 

Vi fann i de observerade lektionerna tre strukturer av upplägg, vilket vi såg hade betydelse för 

elevernas möjlighet att möta kunskapsutmaningar. Den första strukturen, lärarstyrd utan 

självständiga steg, hade strikt och gemensam arbetsgång och alla elever gjorde gemensamma 

steg hela lektionen. Denna struktur var tydlig men saknade egna initiativ från eleverna och var 

inte individualiserad. Detta menar vi leder till begränsningar i elevernas möjligheter att möta 

kunskapsutmaningar, då det inte fanns olika svårighetsgrader eller andra individualiserade 

anpassningar. Denna struktur krävde få vuxna.  

 

Den andra strukturen, lärarstyrd med självständiga steg, hade tydligt styrt upplägg, men efter 

en gemensam genomgång med tydliga förklaringar av läraren, fick eleverna arbeta 

självständigt med olika uppgifter vars svårighetsnivå skiljde sig. Denna struktur ledde till 

större möjligheter för eleverna att möta kunskapsutmaningar, då det fanns olika 

svårighetsnivåer och arbetsgången kunde individualiseras. Denna struktur krävde fler vuxna 

då eleverna behövde stöd i det individuella arbetet.  
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Den tredje strukturen, fri struktur med hög självständighet, hade ingen gemensam 

genomgång, utan eleverna förväntades starta upp och arbeta självständigt hela lektionen. 

Läraren gav individuella instruktioner fortlöpande till eleverna när de bad om det. I övrigt 

förväntades eleverna genomföra arbetet självständigt. Några elever klarade detta, men denna 

struktur var svår för flera av eleverna. En elev hade mycket svårt att komma igång, andra satt 

och pratade om fritid i stället för att arbeta. Dessutom slutade flera elever med sitt arbete 

innan lektionen var slut. Denna struktur ledde till kunskapsutmaningar för de elever som 

klarade av att arbeta självständigt. Det krävdes att de själva skulle be den mer kompetente 

andre om hjälp för att det skulle bli en lyckad proximal utvecklingszon. Men för de elever 

som hade svårt att koncentrera sig, eller hade svårt med uthållighet i arbetet, ledde den fria 

formen till klara begränsningar för kunskapsutmaningar. Denna struktur hade få vuxna i 

klassrummet. Under de observerade lektionerna var de två lärarstyrda strukturerna vanligast. 

Endast en lektion hade den fria strukturen.  

 

Lärarna hade en sociokulturell utgångspunkt när de beskrev kunskapsutmaningar. De menade 

att det handlar om att eleven behöver ligga på gränsen till vad den klarar. Genom att eleven 

får stöd, så lär den sig och kan sedan klara uppgiften själv. Under endast en lektion av de 

observerade, arbetade eleverna i par med varandra och även då hade de mycket stöd av lärare 

eller assistenter som handledde dem. Om vi ser detta ur ett sociokulturellt lärandeperspektiv, 

skulle vi beskriva det som att det var läraren eller assistenten som var den mer kompetente 

andre i elevernas proximala utvecklingszoner.  

 

Ja alltså nu känner ju vi våra elever så väl eftersom vi är så nära hela tiden och jobbar i nästan alla ämnen med dom. 

Men det är klart att lägga sig på den proximala utvecklingsnivån är alltid knepigt. För det får ju inte bli för svårt 

heller. Så att eleven misslyckas. Men det är svårt att veta vilken nivå alla dom här svårighetsnivåerna ska ligga på 

egentligen. Och det är ju inte alltid det fungerar med någon av dom här nivåerna. (Lärare 6) 

 

Elevernas olika nivåer var tydliga under de observerade lektionerna. Deras lägre funktioner 

som minne eller uppfattningsförmåga och de högre funktionerna som språklig förmåga eller 

abstrakt tänkande, verkade skilja sig markant mellan de olika eleverna. Det ledde till stor 

skillnad i elevernas koncentrationsförmåga, uthållighet och kunskapsnivå. Lärarna bekräftade 
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detta och beskrev att deras elevgrupper karakteriseras av stor heterogenitet och spännvidd i 

kunskapsnivå samt behov av stöd.  

 

Denna heterogenitet ledde enligt lärarna till att grundsärskolans undervisning måste anpassas 

till olika nivåer. Detta gör att undervisningen ser olika ut beroende på klass och 

ämnesområde. Vi såg skillnader i observationerna som vi menar beror på de heterogena 

elevgrupperna. En skillnad var nivån på lektionernas innehåll, där vissa av klasserna arbetade 

mer avancerat än andra. De mer avancerade uppgifterna kunde vara att självständigt svarva en 

träskål eller söka fakta på nätet. Mindre avancerade uppgifter kunde vara att svara på enkla 

frågor i en bok eller kunna klippa ut cirklar ur ett papper. En annan skillnad var de behov som 

eleverna hade. Vissa elever arbetade mer självständigt med de uppgifter de fått, medan andra 

behövde mycket stöd av personal. Detta skapade en komplex undervisningssituation där 

grundsärskoleläraren behövde möta heterogena elevgrupper med stor spännvidd och anpassa 

undervisningen så att den passade olika nivåer och behov samtidigt.   

 

5.3  Att  balansera  omsorg  och  kunskapsutmaningar    
Vi har redogjort för de omsorger vi kunnat se och hur kunskapsutmaningarna såg ut. Under 

den här rubriken kommer vi nu att redogöra för hur lärarna balanserade omsorg och 

kunskapsutmaningar och vilka dilemman de då mötte. Clark, Dyson och Millward (1998) 

beskrev hur utbildningssystem inte har någon idealform som realiserar universella värden och 

att de måste ha en konkret form som tar ställning till dilemman där olika värderingarna ställs 

mot varandra. Vi har sett att lärarna i denna studie arbetar i en verksamhet som på många sätt 

är komplex. Detta inte minst när det gäller lärarnas uppdrag att balansera omsorg och 

kunskapsutmaningar i sin undervisning.  

 

Det övergripande dilemmat i denna studie är hur lärarna kan erbjuda omsorg om sina elever 

samtidigt som eleverna möter kunskapsutmaningar i sin undervisning. För att förstå detta 

övergripande dilemma kommer vi redogöra för tre andra dilemman som lärarna måste 

hantera. Dessa är:  

• Hur lärarna lyckas individualisera klassrumsundervisningen för en heterogen elevgrupp.  

• Hur lärarna lyckas göra undervisningen tillgänglig för elever som bär på obearbetade 

känslor och funderingar.  
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• Hur lärarna hanterar läroplansmålen i undervisningen av elever som behöver träna 

vardagliga mål som ligger utanför läroplanen. 

 

5.3.1  Hur   lärarna   lyckas   indiv idual isera  k lassrumsundervisningen  för  en  heterogen  
elevgrupp     
Vi har tidigare beskrivit att grundsärskolans elevgrupper karakteriseras av stor heterogenitet 

och spännvidd i kunskapsnivå samt behov av stöd. Denna heterogenitet ledde till utmaningar 

för lärarna, vars uppdrag var att erbjuda varje elev en undervisning med kunskapsutmaningar 

på sin nivå. För att klara detta menade lärarna att de behövde ha en flexibel individualisering 

för sina elever och att de kontinuerligt måste anpassa undervisningen.  

 

Jag tycker att det är en styrka hos oss på särskolan. Att vi har små grupper gör att vi lättare kan anpassa 

undervisningen. Vi är bra på att se varje elevs behov, vad den bör jobba på för nivå. (Lärare 1) 

 

En lärare uttryckte att om hen har 14 elever i gruppen så innebär det 14 individualiseringar för 

att varje elev ska kunna arbeta på sin nivå. Eftersom personaltätheten är hög och grupperna 

små, menade lärarna att de hade förtrolighet till eleverna och kunde anpassa pedagogiken till 

varje elevs enskilda behov. De kunde individualisera undervisningen och lägga arbetet på en 

utmanande nivå, där de kunde ge lagom mycket stöd. Nyström (2002) fann att det är av vikt 

att det finns en vuxen som guidar eleven i dennes lärande och att en närvarande vuxen därför 

är avgörande för en gynnsam proximal utvecklingszon för eleven. Detta stämmer väl med 

våra resultat. När eleverna arbetade med uppgifter hade de mycket stöd av lärare eller 

assistenter förutom under en lektion när de förväntades arbeta självständigt. Den lektionen 

ledde till färre kunskapsutmaningar för flera av eleverna vilket vi visade under rubriken 

Kunskapsutmaningar.  

 

Tidigare har vi beskrivit att flera av lärarna lade in olika svårighetsgrader i undervisningen. 

Lärarna beskrev att de planerade in dessa svårighetsgrader för att de olika nivåerna är viktiga 

för att balansera elevernas skillnader i nivå. På det sättet kunde alla elever arbeta med 

uppgifter som var utmanande för dem. Vi såg skillnader i vad de olika svårighetsgraderna 

ledde till. Lektionerna med olika nivåer i uppgifterna erbjöd fler kunskapsutmaningar. Men vi 

kunde se att det behövdes mycket stöd från lärare och assistenter, eftersom eleverna arbetade 
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med olika uppgifter samtidigt och man inte kunde ge gemensamma instruktioner på samma 

sätt som under de lektionerna där alla gjorde uppgifterna tillsammans. 

 

För att lyckas arbeta individualiserat och på olika svårighetsnivå med de heterogena 

elevgrupperna behövdes många vuxna. Vi tolkar därför personaltäthet som en viktig faktor för 

att eleverna i klassrummen skall kunna arbeta individualiserat med kunskapsutmaningar 

samtidigt. 

	  

5.3.2  Hur   lärarna   lyckas  göra  undervisningen  t i l lgängl ig   för   e lever  som  bär  på  
obearbetade  känslor  och  funderingar.      
Det var återkommande att lärarna tog upp hur de behövde stötta sina elever i att utveckla sin 

förmåga att reflektera och diskutera känslor, samtidigt som lärarna skulle ge sina elever 

kunskapsbaserad undervisning. Vi kommer nu att titta hur lärarna hanterade detta dilemma. 

 

Vi såg under observationerna några elever som behövde reda ut funderingar eller känslor 

innan de kunde börja arbeta. En elev var ny i gruppen, några andra hade hamnat i konflikt på 

rasten, ytterligare en behövde gå ut och prata. När lärarna stöttade dessa elever kallar vi det 

relationsstöttande omsorg och vi menar att det är den som lärarna använde för att göra 

undervisningen tillgänglig för eleverna. Lärarna menade att denna omsorg var viktig. 

Eleverna hade svårt att hantera och förstå konflikter och sociala skeenden utan stöd och 

omsorgen gjorde eleverna trygga och redo för lärande. En lärare beskrev att det handlade om 

att läraren fick inta något av en föräldraroll till eleverna, som ofta inte förstod saker som hänt 

dem på till exempel rasten eller fritiden. Att stärka elevernas förmåga att förstå olika 

situationer, känslor och funderingar, menade lärarna skapade trygghet hos eleverna och denna 

trygghet gjorde att de lyckas bättre i undervisningen och blev mer självständiga.  

 

Lärarna menade att de behövde ha en hög kompetens i lågaffektivt bemötande och 

konflikthantering när de arbetade i grundsärskolan. Det handlade enligt lärarna om att se till 

helheten för eleverna och att det är nödvändigt för att det skall fungera väl i verksamheten. 

När man lyckas med den relationsstöttande omsorgen minskar konflikterna och lärandet för 

dessa elever ökar. En lärare beskrev balanserandet så här: 
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De är ytterligheter och att man själv måste hitta någon slags balans där emellan (…) Om vi inte har byggt upp 

relationsbanken så kan vi inte ta ut något från den heller. Och då får vi ingen kunskapsutveckling överhuvudtaget. 

(Lärare 3)  

 

Vi såg under observationerna att lärarnas strävan att lösa konflikter och reda ut funderingar 

innan lektionernas arbete började, hjälpte de elever som behövde detta stöd. Det fanns ett 

samband mellan den relationsstöttande omsorgen och undervisningens kunskapsfokus.  Det 

var med hjälp av den relationsstöttande omsorgen som lärarna balanserade undervisningen så 

att man kunde arbeta med kunskapsutmaningar.  

 

5.3.3  Hur   lärarna  hanterade   läroplansmålen   i   undervisningen  av  e lever  som  behövde  
träna  vardagl iga  mål  som  låg  utanför   läroplanen  
När vi lyssnade på lärarna märkte vi att ett återkommande dilemma för dem var att de 

behövde lägga delar av sin undervisning på att lära sina elever vardagskunskaper som inte 

finns med i läroplanen. Enligt lärarna har det har skett en förskjutning från mer omsorg till 

mer kunskapsutmaningar under de senaste tio åren.  

 

Om jag tittar på vad de olika eleverna arbetar med så har det utvecklats mycket under de senaste åtta åren i de klasser 

som jag har jobbat. Från att ha varit jättemycket, minst 50 % rutinjobb. (…) Det är mycket mer substans, mycket mer 

eftertänksamhet om vad vi faktiskt jobbar med nu än tidigare. Så där har det skett en utveckling. (…) Alltså, nu följer 

vi noggranna planeringar. Det var lite mera… slumpartat förr skulle jag vilja säga. Vad man råkade prata om.   

(Lärare 5) 

 

Det skiljde sig i hur de såg på effekterna av denna förskjutning. En lärare var positiv och 

menade att grundsärskolan ska eftersträva att vara som grundskolan i sin undervisning, medan 

andra menade att de saknar sociala mål och möjligheter att arbeta för att förbereda eleverna 

för livets vardag. Lärarna menade att Lgrsär11 är en av orsakerna till denna förskjutning och 

att den lett till större kunskapsfokus i undervisningen. De beskrev även att förändringen beror 

på att det är ny personal som arbetar och att de har en annan syn på sitt uppdrag. Den äldre 

synen var mer omhändertagande och omsorgsgivande.  En lärare beskrev svårigheterna som 

blir när personalen inte har samma syn på balansen av omsorg och kunskapsutmaningar: 

 

Sen så är det nog så att ”så här har det varit i alla år. Och så här tycker vi att det ska vara”. Hos oss är det många 

assistenter som har jobbat här längre än oss som är lärare nu. Det har kommit nya lärare men det är gamla assistenter 

som är kvar som är vana att jobba på ett visst sätt med andra lärare. (Lärare 7) 
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Samtidigt som det har skett en förskjutning, menade lärarna att de fortfarande behöver arbeta 

mycket med det sociala i sina grupper. Detta arbete är detsamma som det vi kallar 

relationsstöttande omsorg. Flera lärare beskrev nackdelar med förskjutningen och menade att 

Lgrsär11 fokuserar för lite på vardagskunskaper och att lära för livet. Till exempel sköta 

personlig hygien eller handla. Detta problem beskrev de även om betyg som utgår ifrån mål 

och färdigheter och som ligger långt ifrån vardagskunskaper. En av dem beskrev att 

kunskapsbenen på stolen har fått för mycket fokus idag så att det tippat över och hen menade 

att det finns en risk att innehållet inte är tillräckligt betydelsefullt för eleverna.  

 

För den läroplanen som finns nu så är det så mycket stoff och så mycket olika delar som man ska hinna med. Som 

kanske inte är jättemeningsfulla för dom här eleverna. Därför att mitt uppdrag, det är att dom skall klara sig i sin egen 

vardag. Att dom skall lära sig saker som dom har nytta av i sin egen vardag. Och ofta så är målen som finns, eller det 

centrala innehållet, i läroplanen på en mycket högre nivå än vad som skulle behövas. (Lärare 6) 

 

En annan lärare var ännu mer kritisk till läroplanen och menade att den inte alls är anpassad 

till elevernas behov. Den tar inte hänsyn till att eleverna behöver mer tid och att målen är för 

abstrakta. Flera lärare tyckte till och med att träningsskolans kursplaner är bättre och önskade 

att de även gällde för grundsärskolan. De upplevde att det fanns en större frihet i Lpo 94 då 

den var mer tolkningsbar, vilket gjorde det enklare att anpassa undervisningen utifrån 

elevernas behov av vardagskunskaper.  

 

6.  Diskussion  
 

6.1  Resultatdiskussion  
Vi kommer nu att diskutera resultatet av studien under tre rubriker: Omsorg, ett otydligt 

begrepp, Vikten av tydlig struktur samt Hur har grundsärskolans undervisning beskrivits och 

vad såg vi? 

 

6.1.1  Omsorg,   ett   otydl igt   begrepp  
Omsorgsbegreppet har varit svårfångat under denna studie, då begreppet verkar rymma olika 

innebörder. Om vi jämför Waerness (1996) omsorgstyper med de tre omsorgstyperna vi fann i 
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denna studie, menar vi att den relationsstöttande omsorgen och den kunskapsstöttande 

omsorgen kan jämföras med Växt eller resultat, eftersom de leder till ett positivt resultat på 

kortare och längre tid. Den överdrivna omsorgen kan jämföras med Vidmakthållande eller 

stillestånd, alltså att eleven hålls kvar på sin nivå och inte möter utvecklande 

kunskapsutmaningar. I värsta fall kan den leda till Tillbakagång för elevens utveckling, men 

vi såg inga tecken på sådana risker i studien. Waerness omsorgstyper fungerar således väl 

som redskap för att beskriva även grundsärskolans omsorg. Johansson och Pramling-

Samuelsson (2001) har beskrivit tre omsorgsdialoger. Vi kan relatera den emotionella 

dialogen till relationsstöttande omsorg. Den meningsskapande och utvidgande dialogen samt 

den avgränsande dialogen kan relateras till kunskapsstöttande omsorg, där den vuxne stöttar 

eleven i sin utveckling som den mer kompetente andre i den proximala utvecklingszonen. 

Johansson och Pramling-Samuelsson (2001) menar att det som genomsyrar omsorgens 

pedagogiska dialoger är att det handlar om engagemang, en ömsesidig process, att barnets 

kompetens ska vidgas, samt att samtalsklimatet ska vara tillåtande och positivt. Dessa drag 

fanns i de samtal som vi kunde följa under observationerna och stämmer även med det 

sociokulturella lärande som lärarna beskriver i intervjuerna. Under observationerna var det ett 

växelspel mellan de olika dialogerna som vi kunde se. Konflikthanterande samtal, 

genomgångar och uppgiftsbeskrivande samtal hade drag av emotionella och avgränsande 

dialoger. Socialt stöttande samtal och kunskapsstöttande samtal hade mer drag av 

meningsskapande och utvidgande dialoger. Detta växelspel blev komplext då elevgruppens 

heterogenitet gjorde att olika elever behövde olika stöd under lektionerna. Lärare och 

assistenter behövde växla dialoger beroende bland annat på vem den pratade med och vilken 

nivå den eleven var på samt vilken svårighetsgrad uppgiften hade. 

 

Omsorg är således mer än någonting omhuldande och negativt. Den kan även vara stöttande 

och utvecklande och det var sådan omsorg som var karakteristisk för det vi fann i denna 

studie. Johansson och Pramling-Samuelssons (2001) uppfattning, att omsorg i låg grad 

problematiseras eller definieras i kunskapsbildning och pedagogisk verksamhet, är intressant 

här, eftersom vi såg att man kunde problematisera och definiera omsorgen i de analyserade 

klassrumsverksamheterna. Vi kunde se att de olika omsorgerna ledde till olika möjligheter för 

kunskapsutmaningar, men även att omsorgen hade en naturlig plats och verkade behövas för 

att undervisningen skulle fungera.  
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6.1.2  Vikten  av  tydl ig   struktur     
Andersson och Wilder (2015) beskriver vikten av att grundsärskoleelevers undervisning har 

tydlig struktur, att läraren är engagerad, handledande och stöttande, samt att det är viktigt att 

eleverna inte blir själva i sina lärprocesser. Eget ansvar för sina studier kan göra eleverna 

osäkra, okoncentrerade och passiva. Denna beskrivning stämmer väl överens med vad vi såg i 

vår studie; en lektion hade färre vuxna, friare struktur utan tydliga ramar eller gemensamma 

instruktioner. Under denna lektion blev eleverna mer passiva och arbetade mindre med 

kunskapsutmaningar, än under de lektioner där strukturen var tydlig och personalen fler.  

 

Östlund (2012a) beskriver att det är professionella som styr samspelet och kommunikationen 

med personer med intellektuella funktionsnedsättningar och benämner dessa samtal som 

asymmetriska. Vi upplever svårigheter att bedöma våra resultat utifrån detta resonemang. Vi 

menar att det finns en naturlig asymmetri i lärarledda lektioners samtal oavsett om de äger 

rum i grund- eller grundsärskolan. Vad vi kunde se var att samtalens symmetri under de olika 

strukturerna skiljde sig åt. Samtalen under den första strukturen, lärarstyrd utan självständiga 

steg, var strikt lärarstyrda med få inslag av elever som påverkade riktningen. Samtalen i den 

andra strukturen, lärarstyrd med självständiga steg, hade först strikta lärarstyrda samtal under 

genomgången, men när eleverna sedan arbetade självständigt blev de mer aktiva i styrandet av 

samtalens riktningar. Samtalen under den tredje strukturen, fri struktur med hög 

självständighet, hade inga strikt lärarstyrda samtal, utan eleverna förväntades be läraren om 

handledning vid behov. Under denna struktur pratade elever om fritid eller andra saker som ej 

hörde till ämnet.  

 

Vi delar Östlunds (2012a) uppfattning att eleverna troligtvis varit mer involverade om de 

kunnat påverka de strikt lärarstyrda samtalen i högre grad. Men samtidigt såg vi problem med 

att samtalen under den fria strukturen ofta handlade om helt andra saker än ämnet. Den fria 

strukturen ställde höga krav på elevernas förmåga att kunna och vilja ta ansvar för sitt 

individuella arbete. Vi tolkar detta som att det inte bara är samtalens symmetri som är viktig 

för elevernas engagemang och utveckling, utan även de strukturer samtalen förs i. 

 

6.1.3  Hur  har  grundsärskolans  undervisning  beskriv its   och  vad  såg  v i?   
Den mest framträdande kritiken mot grundsärskolans arbete på senare tid är att dess 

verksamhet är för omsorgsorienterad och inte erbjuder sina elever en kunskapsutvecklande 
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stimulans (Skolinspektionen, 2010; Skolverket, 2002; Wahlström, 2001; Östlund, 2012a). 

Frithiof (2012) beskriver omsorgen som funktionshindrande för elevernas 

kunskapsutveckling, vilket gör att eleverna inte utvecklar personligheten, färdigheterna och 

sin mänskliga potential. Östlund (2012a) och Aspelin (2010) ser samtidigt problem kring 

polariseringen av omsorg och pedagogik, för dessa två är starkt förknippade med varandra 

och att omsorgen i sig inte behöver vara ett problem, så länge undervisningen fokuserar på 

lärande. 

 

Resultatet av vår studie ger en annorlunda bild av grundsärskolan än kritiken ovan. De 

observerade lektionerna karakteriseras mer av kunskapsfokus än omsorg. Vi såg några 

exempel på överdriven omsorg som inte hjälpte eleverna i sin utveckling, men vi såg mer av 

en relationsstöttande omsorg som i stället hjälpte eleverna att utveckla sina personligheter. 

Det finns således svårigheter att säga att omsorg leder till det ena eller andra. Vi delar 

Östlunds (2012a) och Aspelins (2010) synsätt på problemen som finns med att polarisera 

omsorg mot pedagogik. I studien kunde vi se hur omsorgen stöttade eleverna i sitt lärande, till 

exempel den kunskapsstöttande omsorgen som motiverade eleverna, eller den 

relationsstöttande omsorgen som hjälpte lärarna balanserade undervisningen, så att man 

kunde arbeta med kunskapsutmaningar. 

 

Berthén (2007) fann i sin studie att grundsärskolelärarna fokuserar på fostran i sin 

undervisning, att de ställer låga kunskapskrav på sina elever och att eleverna erbjuds för få 

möjligheter till lärande. Göransson, Lindqvist och Nilholm (2015) fann att lärarna ser 

kunskapsmål och elevansvar för sina studier som mindre viktiga i sitt uppdrag, än att skapa ett 

jämlikt samhälle.  

 

I vår studie nämnde lärarna att de ibland intog en föräldralik roll när de stöttar elever i sociala 

samtal, men under de observerade lektionerna arbetade lärarna huvudsakligen med kunskap 

med sina elever. Vi upplevde att eleverna gavs möjligheter till lärande och kraven under 

lektionerna föreföll vara på rätt nivå. I intervjuerna kunde vi inte märka att lärarna ansåg att 

kunskapsmål eller elevansvar var mindre viktiga i sitt uppdrag än ett jämlikt samhälle. 
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Vad kan då skillnaderna mellan de andra beskrivningarna av grundsärskolans undervisning 

och resultatet av denna studie bero på? Vi menar att en del av förklaringen kan vara den 

förskjutning från omsorg till kunskapsfokus som lärarna beskrev under intervjuerna. Lärarna 

beskriver hur de märker att deras verksamhet har förändrats från att ha varit mer omhuldande 

till att nu fokusera mer på kunskap.	  Troliga orsaker till denna förskjutning är skolpolitiska 

diskussioner som kritiserat omsorg under en längre tid, samt Lgrsär11:s tydliga 

kunskapsfokus som varit implementerad sedan flera år. Nilholm (2007) beskriver risker med 

att man ensidigt fokuserar på en sida av ett dilemma, vilket förenklar fenomenets komplexitet. 

Vi menar att lärarnas kritik mot att Lgrsär11 ensidigt fokuserar på kunskapsutmaningar och 

därigenom missar naturliga möjligheter att bedriva undervisning om vardagskunskaper, tyder 

på en förändring i grundsärskolans uppdrag. Att uppdraget i hög grad fokuserar på kunskap, 

men då missar vardagskunskaper. Denna ensidiga syn i uppdraget skapar ett dilemma för 

lärarna då de beskriver att behovet av vardagskunskaper hos sina elever är stort och att de 

behöver lägga tid även på dessa. Johansson och Pramling-Samuelsson (2001) menar att 

omsorg i ett historiskt perspektiv ej ansetts ha en pedagogisk innebörd och därför inte platsat 

inom pedagogiken. Vi frågar oss om inte denna syn fortfarande råder och menar att det 

behövs en tydligare diskussion kring omsorg i grundsärskolans verksamhet för att kunna 

förstå den komplexa undervisningssituationen av heterogena elevgrupper med stora 

omsorgsbehov.  

	  

6.2  Metoddiskussion  
Utifrån studiens syfte, att försöka skapa en bild av hur balansen mellan omsorg och 

kunskapsutmaningar kan se ut i dagens grundsärskola, valde vi en kvalitativ forskningsansats 

i form av deltagande observationer med låg grad av struktur och semistrukturerade intervjuer 

(Bryman, 2011; Gustavsson, 2004; Kvale & Brinkmann, 2009). Datainsamlingsmetoderna 

observation och intervju anser vi vara de lämpligaste metoderna för vårt syfte med studien.  

 

Utifrån närhetsprincipen gjorde vi ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) av informanter från 

fyra skolor belägna i två skilda delar av Sverige. Då vi anser att omsorg är naturligt vanligare 

förekommande i yngre årskurser och i träningsskolan, valde vi att genomföra observationerna 

i grundsärskoleklasser med äldre elever.  
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Insamlingen av data gjorde vi var för sig, vilket innebar att det enbart var den intervjuade och 

den som intervjuar som fanns i rummet och under observationerna var det endast en ny person 

för eleverna i klassrummet. Att vi genomförde intervjuerna enskilt var främst av praktiska 

skäl men även för att informanterna inte skulle känna sig i underläge.  

 

Vid analysen av insamlad data såg vi att det var intervjuerna som gav oss mest information 

och ny förståelse, men observationerna hjälpte oss att tolka våra teman ytterligare. 

 

Vid några av observationerna kunde vi märka att vissa lärare reagerade på att vi var där. På en 

lektion var det en elev som hade svårt att fokusera på lektionen på grund av närvaron av en ny 

person i klassrummet. Det är egentligen den enda eleven som vi tydligt märkte påverkades av 

observationen. Det är svårt att avgöra om resterande personal agerade annorlunda på grund av 

vår närvaro. Det kan även vara så att lärarna planerade lektionernas innehåll och utformning 

på ett annorlunda sätt inför våra observationer. Det kändes dock som att det var autentiska 

lektioner. Att de fyra klasserna observerades under en halv skoldag vardera gav oss 

möjligheter att se flera olika lärare och lektioner, både teoretiska och praktiska. 

 

Vi valde att inte dela ut intervjufrågorna i förväg för att minska risken att de intervjuade läste 

på kring frågorna eller diskuterade dem med andra innan intervjun. På så sätt svarade de 

intervjuade på det som den för stunden kom att tänka på. Det är möjligt att vi vid ett senare 

tillfälle skulle kunna få ett annat svar av den intervjuade, då den haft möjlighet att reflektera 

och tänka efter kring frågorna. Svaren har då kanske blivit fylligare och mer genomtänkta 

men samtidigt hade vi inte fångat de spontana svaren. Valet att använda semistrukturerade 

intervjuer var bra eftersom vi märkte att flera informanter beskrev andra infallsvinklar på våra 

frågor, vilket gav oss möjligheten till nya infallsvinklar. Det var även de åtta intervjuerna som 

gav oss mest förståelse och insyn i studiens syfte. Att intervjuernas längd varierade mellan 

45-70 minuter gjorde ingen skillnad i resultatets innehåll.  

 

Som ett stöd för våra senare analyser valde vi att använda oss av ljudinspelning och sedan 

transkribera dem ordagrant (Bryman, 2011). Risken med ljudinspelning är att informanterna 

känner sig obekväma med inspelningen och att den hämmande känslan påverkar resultatet av 

datainsamlingen. Vår upplevelse är att informanterna inte påverkades nämnvärt. En av de 
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intervjuade var restriktiv i början och verkade lite obekväm med att bli intervjuad. Om 

orsaken var ljudinspelningen har vi ingen uppfattning om. Efter det inledande samtalet 

verkade nervositeten dock släppa. 

 

En annan faktor som kan påverka resultatet är tidpunkten för datainsamlingen. Av de tio 

observerade lektionerna gjordes sju under förmiddagar och endast tre under eftermiddagen. 

Hälften av intervjuerna gjordes under förmiddagen och hälften under eftermiddagen. En av 

intervjuerna påverkades på slutet av att den intervjuade hade en tid att passa, vilket innebar att 

den fick avslutas fastän upplevelsen var att den intervjuade hade mer att säga. Vår uppfattning 

är att tidpunkten för datainsamlingen inte påverkade resultaten. 

  

6.3  Ti l l förl it l ighet,   val iditet,   rel iabi l itet,   överförbarhet   
För att stärka studiens tillförlitlighet har vi gemensamt läst och analyserat varandras 

insamlade data och i diskussionen försökt koppla dem till teori och tidigare forskning. Genom 

hela studien har vi kontrollerat, ifrågasatt och teoretiskt tolkat vårt resultat. Det är möjligt att 

en erfaren forskare skulle analyserat vårt resultat på ett annat sätt men vi anser att studiens 

validitet stärks genom att vi använt två datainsamlingsmetoder samt gemensamt analyserat all 

insamlad data på bästa sätt. Då vi är två stycken som gjort insamlingen av data var för sig, har 

det varit viktigt för oss att försöka göra likvärdiga bedömningar av insamlad data. Vi har 

försökt göra konsekventa analyser och har regelbundet samtalat om hur vi ska tolka och 

analysera det. Eftersom vi använt oss av närhetsprincipen och gjort ett bekvämlighetsurval av 

relativt få deltagare, kan inte resultatet överföras till en population, utan resultatet gäller 

endast för de grupperingar vi studerat och det är svårt att dra några större slutsatser (Bryman, 

2011; Einarsson & Hammar Chiriac, 2002; Fejes & Thornberg, 2015b; Gustavsson, 2004; 

Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

6.4  Slutsatser     
Här kommer vi först att beskriva våra avslutande reflektioner för att sedan ge förslag på 

vidare forskning. 
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6 .4.1  Avslutande  ref lekt ioner      

Förutom en lektion, så var det ett tydligt kunskapsfokus under de observerade lektionerna i 

denna studie. Det var komplexa undervisningssituationer med inbyggda dilemman som 

grundsärskolelärarna behöver hantera. Elevernas skillnader i nivå och omsorgsbehov gjorde 

elevgruppen heterogen vilket skapade behovet av individualisering i undervisningen. 

Omsorgen som vi kunde identifiera i studien kunde vi dela upp i tre typer. Den 

relationsstöttande omsorgen och den kunskapsstöttande omsorgen var vanligast och hjälpte 

eleverna att möta kunskapsutmaningar. Den överdrivna omsorgen var ovanlig och skapade 

sämre förutsättningar för elevernas lärande. Studien visar att omsorg är ett komplicerat 

begrepp och att det inte behöver handla om negativt omhuldade av eleverna utan tvärtom vara 

stöttande i deras lärande. Vi frågar oss om den gamla synen på omsorg som något negativt 

som inte har med pedagogik att göra fortfarande lever kvar. Grundsärskolelärarna beskriver 

en förskjutning i sin verksamhet från ett fokus på omsorg till ett kunskapsfokus. Vi menar att 

detta troligtvis beror på Lgrsär11 och dess fokus på kunskap, samt den diskussion om 

grundsärskolans omsorgsfokus som rått tidigare. Vi ser risker att man ensidigt fokuserar på 

endast en sida av dilemmat. Att man fokuserar så mycket på kunskapsmål att man glömmer 

de vardagskunskaper samt den omsorg som behövs i heterogena elevgrupper med stor 

spännvidd vad gäller nivå och omsorgsbehov. 

 

I studien märkte vi att lektionens strukturer påverkade elevernas möjligheter att möta 

kunskapsutmaningar. De strikt lärarledda lektionerna gav eleverna få möjligheter att påverka 

lektionens riktning. Lektionen med fri struktur innebar höga krav på elevernas förmåga att 

arbeta självständighet vilket var svårt för flera av eleverna. Den struktur som hade både 

lärarstyrda samtal och moment där eleverna arbetade självständigt skapade flest möjligheter 

till kunskapsutmaningar i studien. Denna studie ska ses som ett bidrag till att förstå hur 

balansen mellan omsorg och kunskapsutmaningar i grundsärskolan kan se ut eftersom det är 

svårt att dra slutsatser. Det är en komplex undervisningssituation och det kräver försiktighet i 

diskussioner om omsorg i grundsärskolans verksamhet. Samtidigt är det intresseväckande att 

en så pass liten studie ändå visar hur komplext det är.  
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6.4.2  Vidare  forskning  
Det finns mycket begränsad forskning kring omsorgsbegreppet i ett 

grundsärskolesammanhang. Vi ser därför ett behov av forskning som tydliggör begreppet. Vi 

anser också att det skulle vara intressant att undersöka assistentens roll i grundsärskolans 

omsorg. Skiljer det sig till exempel i yrkesrollernas ansvar för omsorgsgivande och har man 

olika syn på omsorgsbehoven i verksamheten? Lgrsär11 verkar utifrån studiens resultat inte 

fånga behovet av vardagskunskaper i grundsärskolans verksamhet. Det skulle vara intressant 

att undersöka vilka vardagskunskaper det är som efterfrågas och hur lärarna ändå får in dem i 

undervisningen. 
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Bilaga  1  
	  

	  

Brev till Personal 

 

Hej! 

Jag heter Ewa-Lotta Lindgren och läser sista terminen på speciallärarprogrammet vid 
Mälardalens högskola. Denna termin skriver jag ett examensarbete tillsammans med Mattias 
Seger och det handlar om hur man i grundsärskolan balanserar omsorg och lärande i 
undervisningen. Som en del i detta arbete skulle jag behöva observera lektioner i 
grundsärskolan samt intervjua de undervisande lärarna. Observationerna kommer att vara 
fokuserade på lärarens arbete med klassen under en halv dag. Intervjuerna behöver inte ske 
vid samma tillfälle och jag beräknar att en intervju kommer att ta ca 45-60 minuter att 
genomföra. Jag har önskemål om att spelas in intervjun för att kunna fokusera på vårt samtal. 
Även lektionerna önskar jag spela in. När analysen av intervjun och observationerna är 
färdiga kommer inspelningarna att raderas. Ingen annan än jag kommer att lyssna på den. 

 

Allt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att den som läser det 
färdiga arbetet inte kommer att kunna identifiera vilka personer som deltagit eller i vilken ort 
skolan ligger. Bara jag och Mattias kommer att ha tillgång till den insamlade informationen. 
Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt och du kan närsomhelst avbryta det. Meddela mig om 
Du önskar ta del av det färdiga resultatet. 

 

Om Du har några frågor eller funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare för mer information. 

 

 

 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Ewa-Lotta Lindgren Mattias Seger    Jenny Wilder 

eln13011@student.mdh.se	  	   msr130004@student.mdh.se  jenny.wilder@mdh.se 
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Bilaga  2  
	  

Brev till Personal 

 

Hej! 

Jag heter Mattias Seger och läser sista terminen på speciallärarprogrammet vid Mälardalens 
högskola. Denna termin skriver jag ett examensarbete tillsammans med Ewa-Lotta Lindgren 
och det handlar om hur man i grundsärskolan balanserar omsorg och lärande i 
undervisningen. Som en del i detta arbete skulle jag behöva observera lektioner i 
grundsärskolan samt intervjua de undervisande lärarna. Observationerna kommer att vara 
fokuserade på lärarens arbete med klassen under en halv dag. Intervjuerna behöver inte ske 
vid samma tillfälle och jag beräknar att en intervju kommer att ta ca 45 minuter att 
genomföra. Jag har önskemål om att spelas in intervjun för att kunna fokusera på vårt samtal. 
Även lektionerna önskar jag spela in. När analysen av intervjun och observationerna är 
färdiga kommer inspelningarna att raderas. Ingen annan än jag kommer att lyssna på dem. 

 

Allt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att den som läser det 
färdiga arbetet inte kommer att kunna identifiera vilka personer som deltagit eller i vilken ort 
skolan ligger. Bara jag och Ewa-Lotta kommer att ha tillgång till den insamlade 
informationen. Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt och du kan närsomhelst avbryta det. 
Meddela mig om Du önskar ta del av det färdiga resultatet. 

 

Om Du har några frågor eller funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare Jenny Wilder för mer information. 

 

 

 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Mattias Seger  Ewa-Lotta Lindgren   Jenny Wilder 

msr13004@student.mdh.se eln13011@student.mdh.se	  	   	   jenny.wilder@mdh.se 
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Bilaga  3  
 

 

Information till Vårdnadshavare 

 

Hej! 

Jag heter Ewa-Lotta Lindgren och läser sista terminen på speciallärarprogrammet vid 
Mälardalens högskola. Denna termin skriver jag ett examensarbete tillsammans med Mattias 
Seger och det handlar om hur man i grundsärskolan balanserar omsorg och lärande i 
undervisningen. Som en del i detta arbete kommer jag att observera lektioner i den klass som 
Ditt barn går i. Observationerna kommer att vara fokuserade på lärarens arbete med klassen.  

 

Allt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att den som läser det 
färdiga arbetet inte kommer att kunna identifiera vilka personer som deltagit eller i vilken ort 
skolan ligger. Bara jag och Mattias kommer att ha tillgång till den insamlade informationen.  

 

Om du inte vill att ditt barn finns med vid observationerna eller om du har några frågor, är du 
välkommen att kontakta oss för mer information. 

 

 

 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Ewa-Lotta Lindgren Mattias Seger    Jenny Wilder 

eln13011@student.mdh.se	  	   msr13004@student.mdh.se  jenny.wilder@mdh.se 
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Information till Vårdnadshavare 

 

Hej! 

Jag heter Mattias Seger och läser sista terminen på speciallärarprogrammet vid Mälardalens 
högskola. Denna termin skriver jag ett examensarbete tillsammans med Ewa-Lotta Lindgren 
och det handlar om hur man i grundsärskolan balanserar omsorg och lärande i 
undervisningen. Som en del i detta arbete kommer jag att observera lektioner i den klass som 
Ditt barn går i. Observationerna kommer att vara fokuserade på lärarens arbete med klassen.  

 

Allt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att den som läser det 
färdiga arbetet inte kommer att kunna identifiera vilka personer som deltagit eller i vilken ort 
skolan ligger. Bara jag och Ewa-Lotta kommer att ha tillgång till den insamlade 
informationen.  

 

Om du inte vill att ditt barn finns med vid observationerna eller om du har några frågor, är du 
välkommen att kontakta oss för mer information. 

 

 

 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Mattias Seger  Ewa-Lotta Lindgren   Jenny Wilder 

msr13004@student.mdh.se eln13011@student.mdh.se	  	   	   jenny.wilder@mdh.se 
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Intervjuguide 

 

Lärarens syn på uppdraget 

- Kan du berätta något om när du började intressera dig för att arbeta med elever med 
funktionsnedsättningar? Varför känns det viktigt?  

- Vad tycker du är speciellt med grundsärskolan och dess möjligheter? 
- Beskriv likheter och olikheter mellan grundsärskolan och andra skol-/förskoleformer som du 

jobbat i. 

  

Lokaler 

- På vilket sätt är era lokaler är ändamålsenliga för dels omsorgen men också för den 
pedagogiska verksamheten?  

- Hur önskar du att era lokaler optimalt skulle vara utformade?  

 

Personal 

- Berätta om de olika personalgrupperna som jobbar under skoldagen. Vilka olika uttalade 
arbetsansvar har ni?  

- På vilket sätt samtalar ni om era olika uppdrag? 
- Hur ofta hur har ni pedagogiska samtal?  

 

Omsorg och kunskapsutmaningar 

- Hur definierar du omsorg och hur skulle du beskriva de omsorgsinriktade insatserna i din 
undervisning?  

- Vilka effekter kan du se hos eleverna om omsorgen blir för stor/för liten? Kortsiktigt och 
långsiktigt. 

- Hur definierar du kunskapsutmaningar i undervisningen och vilka skeenden skulle du beskriva 
som kunskapsutmanande?  

- Vilka är de pedagogiska tankarna bakom din undervisning? Är assistenterna medveten om 
dem? 

- Beskriv skillnader mellan hur självständigt elever jobbar på teoretiska respektive praktiska 
lektioner? Orsaker? 

- Hur tydliggör du det för eleverna och föräldrarna vilka förmågor de ska utveckla? 
 

Dilemma 

- Hur tänker du kring balansen mellan omsorg och kunskapsutmaningar i grundsärskolan? 
Beskriv. Är det är en lätt eller svår avvägning?  

- Tror du att detta skiljer sig mellan grundsärskolan, träningsskolan och grundskolan?  
- Beskriv när det blir konflikter mellan omsorg och kunskapsutmaningar?  
- Finns det andra som har åsikter om hur du/ni prioriterar tiden under skoldagen/i 

undervisningen? Berätta. Föräldrar, skolledning, EHT, Habiliteringen, BUP, andra. 
- Hur har dina tankar kring omsorg kontra kunskapsutmaningar förändrats under den tid du 

arbetat som lärare?  
- Hur upplever du att målen överensstämmer med elevernas omsorgsbehov i Lgrsär11?  
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Bilaga  6  
 

Sammanfattning	  observation	  

 

Index Observation Tolkning 
1.	  Tid,	  plats,	  episod 	  

	  

	  

2.	  Deltagande	  personer 	  

	  

	  

3.	  Bakgrund	   	  

	  

	  

4.	  Miljö/omgivning 	  

	  

	  

5.	  Innehåll,	  uppgift	  och	  syfte	   
	  

	  

	  

	  

6.	  Vad	  händer?	  Vad	  gör	  
läraren/ass/elever	  med	  fokus	  
på	  omsorg	  och	  kunskaps-‐
utmaningar: 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Omsorg: 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

Kunskapsutmaningar: 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

Omsorg: 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

Kunskapsutmaningar: 

7.	  Reflektion 	  

	  

	  

	  

	  

8.	  Övrigt 	   	  


